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Lärplattan i förskolan 

- Pedagogernas vän eller fiende? 

Cecilia Persson Coyne & Samira Andersson 

Sammanfattning 

Lärplattan är ett nytt verktyg som används i förskolans verksamhet. Än så länge finns ett begränsat 

urval av forskning att tillgå. Syftet med detta självständiga arbete är att få mer kunskap och en djupare 

förståelse av pedagogernas syn på samt deras uppfattning om lärplattans betydelse i förskolans 

verksamhet. För att uppnå detta har vi delat upp studien i fyra delar: syfte, metod, resultat och slutsats. 

I syftet finns de frågeställningar som ligger till grund för studien, under metoddelen har vi beskrivit 

hur vi, genom att använda oss av intervju som forskningsmetod, gick tillväga för att samla in vårt 

empiriska material. I resultatdelen har vi analyserat vårt empiriska material utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, där vi identifierade återkommande teman som var av intresse för vår studie. Utifrån 

pedagogernas utsagor har vi kunnat utröna hur bland annat scaffolding fungerar i användandet av 

lärplattor i förskolans verksamhet och hur lärplattans placering blir en del av kulturen i förskolorna. I 

den sista delen, slutsatsen, har vi summerat vad vi kommit fram till i studien och vad det har för 

betydelse för professionen och oss som blivande förskollärare. 
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Förord 

Vi som har skrivit detta självständiga arbete är två studenter som går sista terminen på 

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Efter snart 3,5 års studier, där vi har skrivit de 

flesta uppsatser på egen hand, men ändå alltid stöttat varandra, så kändes det naturligt för oss att skriva 

detta självständiga arbete tillsammans. Då båda har ett intresse och nyfikenhet för IKT i förskolans 

värld var ämnet givet för oss redan från första början. Eftersom vår inställning är likvärdig men 

skrivmetoderna skiljer sig åt så komplettera vi varandra, olikheterna har utmanat oss att hitta nya 

infallsvinklar och sporrat oss på ett sätt som säkert höjt kvaliteten på uppsatsen. Vid tillfällen då 

arbetet känts hopplöst har vi tillsammans kunnat skratta åt alltsammans och sedan motivera varandra 

att ta nya tag igen och fortsätta. 

Vi vill tacka alla de pedagoger som varit villiga att delta i våra intervjuer och delat med sig av sina 

erfarenheter av att använda IKT och lärplattor i förskolans verksamhet. Vi vill även tacka vår 

underbara handledare, fil. doktor i didaktik Susanne Kjällander, för all inspiration, uppmuntran och 

stöd under arbetets gång. Dina tips, råd och goda skratt (rappen var bäst, vi väntar nu på skivan!) har 

varit motiverande och peppat oss. 

Stort tack till Roger Persson som orkat läsa igenom allt och kommit med bra förslag när vi kört fast! 

Till våra familjer: tack för att ni stått ut, tröstat och inte övergivit oss när vi betett oss som värst!!  

Ett stort tack! 

Cecilia Persson Coyne & Samira Andersson 

Författarnas insatser i studien 

Vi har skrivit hela detta självständiga arbete tillsammans. Intervjuerna har utförts tillsammans på så 

sätt att vi ställt varannan fråga till informanten. Vi valde däremot att dela upp transkribering av 

intervjuerna så att vi gjorde hälften var. 
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1 Inledning 

I dagens digitaliserade samhälle, där konkurrensen blir allt hårdare, får förskola, skola och högre 

utbildning en alltmer betydelsefull och framträdande roll för att utveckla samhället och skapa tillväxt. 

Barn och elever behöver en solid grund för de kunskaper och styrkor som krävs för att fortsätta att 

utvecklas och klara sig i samhället (Digitaliseringskommissionen 2015, s. 126). Detta sätter allt större 

press på lärare och pedagoger att följa med och helst ligga steget före i utvecklingen.  

Lärplattan i förskolans verksamhet är ett relativt nytt område, vi har valt att studera detta för att det 

fångat vårt intresse och då speciellt pedagogernas uppfattning av lärplattans betydelse för den 

pedagogiska verksamheten. Dagens generation av barn och ungdomar växer upp i ett samhälle där det 

blir allt vanligare med att ständigt vara uppkopplad mot internet och de är vana vid att hantera digitala 

verktyg som smartphones och lärplattor. Medan tidigare generationer nu har lärt sig att göra inlägg på 

exempelvis Facebook, så är istället den nuvarande generationen av barn och tonåringar snarare 

inneboende på sociala mediers chattar som KIK och Snapchat, där meddelanden eller bilder visas 

omedelbart och under begränsad tid för de medlemmar som är online. Betydelsen att alltid vara online 

blir därför viktigare för barnet eller tonåringen för att de inte skall missa det vännerna säger eller gör 

och på så sätt riskera att hamna utanför i bekantskapskretsen. Det digitala användandet sträcker sig allt 

längre ner i åldrarna. Statens Medieråd har genom undersökningen ”Småungar & medier” (2015, s. 7) 

tagit fram statistik som visar den ständiga ökningen av internetanvändandet bland små barn, där den 

mest påtagliga ökningen är i åldersgruppen 0-4 år och undersökningen visar att till exempel hela 15 % 

av barn i åldrarna 2-3 år använder internet dagligen. Detta sätter press på pedagogerna i förskolornas 

verksamhet att hålla sig a jour med barnens nya digitala kunskaper för att kunna bistå med stöd för 

vidare utveckling. 

Det finns än så länge inte någon omfattande forskning relaterat till pedagogernas uppfattning av 

lärplattans betydelse i förskolans verksamhet. Den forskning som finns är framförallt fokuserad på 

skolor. Intresset för lärplattans roll i förskolan uppstod då vi upptäckte att det fanns ett antal grupper 

på Facebook med fokus på att hjälpa varandra med lärplattans funktioner, detta för att det finns en 

uppenbar brist på forskning och fortbildning. Vi har därför valt att fokusera på att göra en gedigen 

empirisk undersökning av pedagogernas syn och uppfattning om lärplattans betydelse för den 

pedagogiska verksamheten och om/hur deras syn påverkas av den rådande IKT-kulturen i förskolan. 

För att kunna jämföra uppfattningarna hos pedagogerna, har vi genomfört ungefär lika många 

intervjuer med pedagoger som arbetar på IKT-inriktade förskolor som med pedagoger på icke IKT-

inriktade förskolor.  

Då lärplattan, vilken är en mindre och lättare variant av en bärbar dator med pekskärm, är ett tämligen 

nytt verktyg upplever vi att det finns ett intresse inom utbildningssektorn att inkludera detta redskap i 

verksamheterna. Redan under år 2012 gjorde SVT Nyheter (SVT 2012) en kartläggning som visar att 

minst var fjärde kommun i Sverige satsar på att införa och använda lärplattor och andra IKT-verktyg i 

förskolorna.  

En vanlig uppfattning är att lärplattan används för att lugna ner barnen med hjälp av spelappar när det 

till exempel är oroligt och rörigt i barngruppen. Motsatt uppfattning hittar man bland de som är mer 
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insatta i modern digital teknik och som ifrågasätter denna uppfattning, då lärplattan kan ses som ett 

givande digitalt verktyg i förskolans verksamhet förutsatt att den används på ett pedagogiskt sätt 

(Sandvik, Smørdal & Østerud 2012). Lärplattans funktioner kan upplevas som både positiva och 

negativa. Fördelarna med detta digitala verktyg är att det bland annat kan öka barnens kollaborativa 

arbete. Men som Bergman och Fors (2015, s. 18) konkluderade utifrån sin studie så kan lärplattan 

även hämma sociala relationer, detta genom att barn befinner sig på olika utvecklingsnivåer där vissa 

barn kan behöva sitta själva för att lära sig och inte riskera att hamna i skymundan av barn som kan 

mer och därför gärna intar en dominerande position. 

Vårt fokus för denna studie är att få mer kunskap om pedagogernas uppfattning av lärplattans 

betydelse i den pedagogiska verksamheten. Läroplanen uppmanar att ”förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” 

(Skolverket 2010, s. 10). Vi upplever att lärplattan är ett verktyg som skapar nyfikenhet hos både barn 

och pedagoger, därför vill vi med detta självständiga arbete skapa oss en uppfattning om hur IKT-

inriktade pedagoger ser på betydelsen av lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten 

jämfört med pedagoger utan IKT-inriktning.  

Centrala begrepp i studien 

För att förtydliga centrala och återkommande begrepp som vi använder oss av i denna studie, kommer 

vi här att beskriva dessa begrepp mer ingående. 

App/applikationer 

App är en förkortning av ordet applikation, vilket är en direkt översättning från engelskans application, 

vilket i grunden helt enkelt betyder att det är ett datorprogram avsett för praktisk användning av en 

användare, till exempel ordbehandlingsprogram, Twitter etc. Detta till skillnad mot datorprogram 

avsedda för datorernas funktion som till exempel operativsystem, skrivardrivrutiner etc. Begreppet 

appar används oftast i samband med smartphones och lärplattor, men vilken hårdvaruplattform en app 

kan köras på beror enbart på vilket operativsystem den är avsedd för (NE 2015). Ett exempel på en app 

inom pedagogikens värld är Förskoleappen, i den kan pedagoger dokumentera barnen samt koppla till 

styrdokumentet. På så sätt kan föräldrarna snabbt och enkelt ta del av barnens pedagogiska vardag och 

utveckling. Ett annat exempel på en app är King of Math, som barnen kan använda för att på ett 

lekfullt sätt träna matematik i förskolans verksamhet. 

Appar laddas ner från en online appstore, vissa appar är gratis medan andra kostar pengar. Till skillnad 

från applikationer på en dator så är dessa appar konstruerade för att vara lätta och smidiga att använda 

på enheter med touchscreen (Tech Terms 2012). 

Digital natives/digital immigrants 

”Digital natives” och ”digital immigrants” kan översättas till digitala infödingar samt digitala 

immigranter. Dessa uttryck myntades redan år 2001 av den amerikanske forskaren Marc Prensky, när 

han kategoriserade den generation som föddes då internet och digitala verktyg redan fanns för 

masskonsumtion som digitala infödingar, medan han benämner de generationer som föddes innan den 

explosionsartade digitala utvecklingen som digitala immigranter (Prensky 2001). Det finns dock de 

som kritiserar Prenskys snäva val av termer, infödingar och immigranter, då de menar att begreppen 

kan ses som rasistiska. Idag då det strävas efter ett politiskt korrekt samhälle kan Prenskys term digital 
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immigrant få en negativ klang, då immigrant i hans mening är någon som har svårt eller är ovillig att 

anpassa sig till förändringar i samhället, inte är flexibla och anser att allt var bättre förr i det samhälle 

de växte upp i (Bayne & Ross 2007). Stephen och Plowman (2008) menar att trots att dagens 

generation av barn är födda under en ny digital tids era kan barnen behöva guidad interaktion av någon 

mer kunnig när de arbetar med digitala verktyg så som lärplattan, då barnen ännu inte har uppnått den 

fulla förståelsen av digitala gränssnitt. 

IKT 

IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. IKT syftar på den teknik som gör 

det möjligt att få tillgång till den information som finns till förfogande via telekommunikation, som till 

exempel internet, trådlösa nätverk och mobiltelefoner (Tech Terms 2010). Tekniken påminner om IT 

(informationsteknik), men inriktar sig främst på kommunikationen mellan människor. 

Under de senaste decennierna har informations- och kommunikationstekniken försett mänskligheten 

med olika sätt att i realtid kommunicera med kollegor och vänner över hela världen. Detta genom till 

exempel sociala medier så som Facebook, Viber och Skype, där man kan använda sig av 

videokonferenser och direktmeddelanden.  

Genom läroplanen har IKT fått en tydligare roll i förskolans verksamhet, det finns inget krav på 

pedagogerna att de måste använda sig av IKT, men det rekommenderas att barnen får prova på olika 

sorters teknik, som till exempel multimedia och informationsteknik (Skolverket 2010, s. 7). 

Lärplatta/surfplatta 

I vår studie valde vi att benämna surfplattor som lärplattor. Oftast är det Apple´s iPad som används i 

förskolornas verksamheter, men eftersom detta är ett specifikt varumärke bestämde vi oss för att 

använda samlingsnamnet lärplattor i detta självständiga arbete.  

En lärplatta är en variant av en bärbar dator, största skillnaden är att en lärplatta har en touchscreen 

(pekskärm), saknar fysiskt tangentbord samt är mindre och lättare i storleken än bärbara datorer (Tech 

Terms 2011). Till skillnad från bärbara datorer så skapar lärplattan tangentbordet direkt i skärmen.  

De första varianterna av lärplattor hade så kallad resistiv touch, vilket gjorde att det krävdes en speciell 

typ av penna för att skriva med samt att navigera med på skärmen. Dessa har idag ersatts med så 

kallad kapacitiv multitouch, där man istället använder sig av fingrarna för att skriva och navigera med 

(Wikipedia 2015).   

2 Tidigare forskning 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 25) börjar all forskning med en allmän 

litteraturstudie, detta för att sammanställa en deskriptiv bakgrund om varför en empirisk studie bör 

genomföras. Problemet med en allmän litteraturstudie är som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 26) 

beskriver att om bara översiktsartiklar och böcker skrivna av experter inom det aktuella området 

används ökar risken att felaktiga slutsatser dras då expertens urval kan vara selektiv om denne valt att 

enbart stödja sin egen teori eller om författaren haft begränsat urval av relevant forskning. Som vi 

redan nämnt är IKT ett relativt nytt område och forskningen som finns är begränsad och då främst med 
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fokus på skolor eller där IKT-användandet fokuserade på datorer. För att kunna genomföra vår studie 

behövde vi därför systematiskt söka efter relevant litteratur kopplat till vårt specifika område, för att 

sedan kritiskt granska och sammanställa litteraturen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 31).  

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, ss. 26-27) så är förutsättningen för en systematisk litteraturstudie 

att det skall finnas tillräckligt antal med aktuella studier för att de skall kunna ge en bra bas för 

bedömningar och slutsatser. Eftersom det inte finns tillräckligt med relevant tidigare forskning blev 

vårt mål med studien att komplettera bristen på tidigare forskning genom att istället ha ett mer gediget 

empiriskt material. Med ett utökat antal intervjuer ökade vi även möjligheten att finna mer relevant 

tidigare forskning, då svaren från informanterna gav oss ledtrådar till nya infallsvinklar i vår 

systematiska litteraturstudie till vårt självständiga arbete.  

I detta avsnitt har vi utgått från den tidigare forskning som finns att tillgå och sammankopplat det som 

är aktuellt med vår studie och frågeställning. 

Digitala verktyg 

Som Beschorner och Hutchison (2013, s. 16) skriver fanns från början oro över små barns användning 

av digitala verktyg i förskolans värld. Detta har dock förändrats över tid då forskning har visat att väl 

anpassad interaktiv teknologi kan uppmuntra kognitiv och social utveckling hos yngre barn, därför har 

fokus förflyttats från om digitala verktyg skall användas i förskolans verksamhet, till hur digitala 

verktyg bäst används i förskolans verksamhet. Detta styrker även Stephen och Plowman (2008, s. 639) 

när de skriver att barn utvecklar sin samarbets- och kognitiva förmåga samt kreativitet under 

användandet av IKT i förskolan, men författarna anser även att barnet behöver guidad interaktion av 

någon som kan mer än dem, för att de skall utveckla sin digitala kompetens på bästa möjliga sätt. Hur 

den digitala teknologin då används i samspel med yngre barn blir av yttersta vikt. Enligt Bergman och 

Fors (2015, s. 25) kan överdrivet bläddrande bland applikationer utan mål sätta hinder för barns 

skapande av sociala relationer, detta då barnet fokuserar mer på skärmen än att interagera med 

omgivningen.  

Även Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015 s. 183) tar upp hur IKT i förskolans verksamhet 

har varit ett kontroversiellt ämne sedan det introducerades, genom att IKT har setts som ett hot mot 

lekfullt lärande och barns utveckling. Det har antagits att IKT leder till minskad fysisk aktivitet och 

isolerad livsstil, likaså är dålig koncentrationsförmåga och försämrad språkinlärning och möjliga 

negativa effekter som diskuterats i detta sammanhang. Dock har denna syn förändrats då man insett att 

digitala redskap är användbara som inlärningsverktyg, detta då de inte bara öppnar upp nya spännande 

vägar för barnen att undersöka och utforska utan även utmanar barnen och triggar deras nyfikenhet för 

lärande (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015, s. 183). En lärplatta kan dock inte erbjuda samma 

mångdimensionella upplevelser som andra material, till exempel en lerklump som barnet kan forma, 

smaka, lukta och känna olika strukturer på (Bergman & Fors 2015, s. 25). 

Bland de som ivrigast propagerat mot IKT finns Hugo Lagercrantz, seniorprofessor vid enheten för 

neonatologi på Karolinska Institutet (Karolinska Institutet 2015), som i olika medier och egna artiklar 

framfört sin inställning till hur lärplattan, datorer och tv-apparater påverkar barns utveckling negativt 

(Lagercrantz 2013). Han menar bland annat att för mycket skärmtid minskar barns tid för spontana 

lekar och att det är bara genom fantasilekar som barns kreativitet sporras (Lagercrantz 2013, s. 17).  
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IKT-kunskap och generationsklyfta 

Ett dilemma som Lindahl och Folkesson (2012, s. 426) uppmärksammar är situationen på förskolorna 

med den stora generationsklyftan mellan pedagogerna och hur en potentiell generationskonflikt om 

introduktionen av IKT i förskolans verksamhet kan uppstå. I och med de förändringar som sker i 

samhället med ny teknologi och med den reviderade läroplanen kräver det även att den pedagogiska 

verksamheten förnyar sig. Det finns fortfarande motsättningar angående införandet av IKT i förskolans 

verksamhet, då det kan upplevas som alltför stora fysiska respektive intellektuella utmaningar att 

förändra det nuvarande arbetssättet. Frågan huruvida digitala verktyg ska inkluderas i den dagliga 

verksamheten på förskolorna är kontroversiell för närvarande, många är motståndare då de tycker att 

det fungerat utmärkt i många år utan digitala verktyg. Det finns en oro över att barns 

inlärningsförmåga försämras och att de blir mer stillasittande att vilket kan leda till försämrade 

motoriska och sociala färdigheter (Lindahl & Folkesson 2012, s. 422). Digitala verktyg finns överallt i 

samhället och erbjuder, rätt använda, nya pedagogiska möjligheter vilket gör att det varken är önskvärt 

eller knappast möjligt att undvika denna förändring. 

Kerckaert et al. (2015 s. 186) beskriver, utifrån sin studie som de utfört i Belgien, hur de kunskaper 

inom IKT som pedagogen införskaffat på egen hand ligger som grund för hur pass mycket 

pedagogerna vågar använda sig av IKT i sin pedagogiska verksamhet. Enligt författarna visar 

forskning som gjorts att man identifierat anledningen till varför IKT inte alltid används i den 

pedagogiska verksamheten till just bristen på kunskap och färdigheter inom ämnet, detta gör 

pedagogen alltför osäker på sin sak och denne vågar därför inte använda till exempel lärplattan 

tillsammans med barnen. 

Pedagogens val 

Det har rekommenderats att pedagoger bör göra selektiva val när de bestämmer vilka applikationer 

som är lämpliga för barnen. Detta då dessa applikationer inte bara skall ge barnen möjlighet att fatta 

egna beslut och att upptäcka potentialerna i applikationerna, men även att barnen skall förstå 

innebörden av sina beslut och hur dessa i sin tur påverkar utforskandet, fantasin och sitt 

problemlösande (Beschorner & Hutchison 2013, s. 17). Även författarna Sandvik, Smørdal och 

Østerud (2012, s. 210) anser att det är av stor vikt att pedagogerna evaluerar applikationerna som skall 

användas av barnen så att de verkligen är pedagogiskt givande för dem. För att pedagogerna skall 

kunna göra vettiga val av applikationer och på vilket sätt lärplattans funktioner skall användas behöver 

de få handledning för att lära sig hur lärplattan kan användas i ett pedagogiskt syfte (Masoumi 2015, s. 

6).  

Wohlwend (2015, s. 157) belyser betydelsen av att en givande pedagogisk applikation är tydlig då nya 

sätt att använda kroppen vid språk- och skrivövningar gör att även yngre barn kan delta i övningarna. 

Detta eftersom även de yngsta ska kunna förstå animationen som lockar barnet att pröva att dra med 

fingret, klicka med fingertopparna eller nypa med pincettgrepp på skärmens touchscreen för att få 

önskad effekt av applikationen (Wohlwend 2015, s. 157). Pedagogens val av applikationer behöver 

inte betyda att det är pedagogen som bestämmer över hur de används. Barnen kan öppna en 

applikation och använda den på ett helt annat sätt än vad den är avsedd för, till exempel en applikation 

som utgår ifrån att klippa håret och skägget på en tomte istället kan locka användaren till att skapa 

musik med de olika ljuden från sax och hårtork (Kjällander & Moinian 2014, ss. 24-25).  
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Samspelet kring lärplattan 

Sandvik et al. (2012, s. 210) menar att barn som arbetar med digitala verktyg i lärarledda aktiviteter 

eller tillsammans med andra barn ges ytterligare ett redskap för att utveckla sitt språk och sociala 

kompetenser. Detta genom att läraren spenderar mindre tid per barn och istället finns som 

kommunikativ stöttning (scaffold) för att enbart hjälpa barngruppen att ta sig vidare om det finns 

behov. Barnen uppmuntras på detta vis att samarbeta och utforska på ett meningsskapande sätt, 

lärandet blir därför både roligt och stimulerande. Även Wohlwend (2015, s. 155) tar upp betydelsen av 

samspelet som sker kring lärplattan, bara för att det kan se kaotiskt ut kring lärplattan betyder det inte 

att så är fallet. Vid närmare studie blir den sociala interaktionen och utbytet av kunskap tydlig bland 

barnen, därför bör pedagoger vara aktsamma med att avbryta det som ser ut att vara en stojig eller 

okontrollerad lek runt lärplattan. Vidare förklarar Wohlwend (2015, s. 159) hur lek är en typ av 

samspel som sker mellan hjärna, kropp och artefakt, lärplattan blir då en medierande artefakt som 

lockar barnet att använda det på ett specifikt sätt. I flera generationer har det konstaterats att barn 

skapar gemensamma fantasilekar, oavsett om de leker med dockor, bilar eller i sandlådan. Detta går att 

sammankoppla även med lärplattan eller datorspel, där alla som deltar medför någonting till spelet och 

måste samarbeta för att leken eller spelet skall kunna fortsätta (Wohlwend 2015, s. 159). 

Då det inte finns så mycket aktuell tidigare forskning att utgå ifrån har vi haft som utgångspunkt att ta 

med utvalda relevanta delar som var betydelsefull för vår studie som vi sedan presenterat under detta 

avsnitt. Vårt fokus med denna studie var att få en djupare förståelse av pedagogernas syn och 

upplevelser i och med användningen av lärplattan i förskolans verksamhet. Hade vi valt att inkludera 

forskning om exempelvis barns användande av datorer eller IKT inom skolans värld så hade detta inte 

bidragit något för vår studie, då detta skilde sig från vår studies utgångspunkt. De artiklar som vi 

diskuterat i den här delen har vi sedan använt för en fördjupning i nästkommande avsnitt. 

3 Syfte och frågeställningar  

Som vi tidigare har nämnt så är området vi valt att studera, det vill säga pedagogernas uppfattningar 

om användning av lärplattan i förskolans verksamhet, ett relativt nytt område med begränsad tillgång 

till tidigare forskning. Den forskning som finns är framförallt relaterat till skolans värld eller 

användningen av datorer. Däremot så florerar det alltmer i dagspress och nyhetsflöden larmartiklar och 

skrämselreportage om små barns användning av internet och skärmtid. Som blivande förskollärare 

finner vi detta intressant då vi kommer behöva ta ställning till barnens användning av lärplattan i 

verksamheten och samtidigt kunna bemöta föräldrarnas frågor och eventuella oro över skärmtid. Från 

våra tidigare möten med pedagoger inom förskolans verksamhet har vi kunnat notera ett varierat utbud 

av användning av lärplattan i verksamheten. Syftet med detta självständiga arbete är att få mer 

kunskap och en djupare förståelse av pedagogernas syn på samt deras uppfattning av lärplattans 

betydelse i förskolans verksamhet. Detta i överensstämmelse med följande nyckelformulering i 

Lpfö98/10: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 
dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och 
teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning." (Skolverket 2010, s. 7). 
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Frågeställningarna vi har utgått ifrån i denna studie har varit:  

 På vilket sätt skiljer sig uppfattning om artefakten lärplattan och dess betydelse för den 

pedagogiska verksamheten mellan IKT-inriktade pedagoger och icke IKT-inriktade 

pedagoger?  

 Hur upplever pedagogerna sin yrkesroll i anslutning till lärplattan och hur uppfattar 

pedagogerna stöttning (scaffolding) mellan pedagog och barn, i samband med 

användning av lärplattan? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan de IKT-inriktade pedagogernas 

utsagor jämfört med de icke IKT-inriktade pedagogerna? 

Givet bristen på tidigare forskning att utgå från, är målet att samla in ett så rikt empiriskt material som 

möjligt för att vi skall kunna besvara dessa frågeställningar.  

4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som vi har valt som grund för vår studie är det sociokulturella perspektivet. 

Säljö (2014, s. 18) förklarar hur man inom detta perspektiv intresserar sig för samspelet mellan grupp 

och individ, samt hur den kollektiva kunskapen kan bidra till den individuella kunskapsbasen. Gjems 

(2011 ss. 21-22) förklarar att när barn medverkar i aktiviteter, som exempelvis lek med andra barn, tar 

barnet del av den kultur som finns och det sker ett kunskapsutbyte, samtidigt så utvecklas barnens 

sociala kompetens. Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet kultur flitigt genom att 

det kan kopplas till allt från kunskap till oskrivna regler eller rutiner som existerar i den miljö vi 

befinner oss i, ett exempel på detta i förskolans värld kan vara att barnet skall vara sparsamma med 

ritpapper och inte ta nya hela tiden. Fast (2007, s. 88) beskriver hur den sociokulturella miljön 

påverkar barnets utveckling och hur det tar till sig nya kunskaper. 

Till skillnad från utvecklingsteorin, som fokuserar på barnets kognitiva utveckling i olika 

åldersstadier, lägger istället det sociokulturella perspektivet fokus på de processer där barnen deltar 

och hur barnen genom stöttning (scaffolding) och vägledning kan inkluderas i aktiviteten på bästa 

möjliga sätt (Gjems 2011, s. 22). Vi upplever att i arbetet med digitala verktyg, som till exempel 

lärplattan, i förskoleverksamhet så är det stort fokus på det sociala samspelet och vad barnen får i 

utbyte av varandra när de arbetar med exempelvis en lärplatta. Kritik som riktats mot det 

sociokulturella perspektivet är synen på själva lärandet, då fokus läggs på det kollektiva lärandet. 

Kritiker menar att eftersom fokus läggs på det kollektiva lärandet riskeras den enskilda individens 

lärande att bli åsidosatt. Men å andra sidan kontrar teoretiker inom det sociokulturella perspektivet 

med att både det sociala och det individuella lärandet figurerar i alla lärandeprocesser. Till exempel 

med språket, barnet måste först komma i kontakt med nya ord på något sätt, detta sker oftast genom 

interaktion med andra individers användning av orden i specifika situationer. Senare kan barnet själv 

koppla dessa ord och använda sig av dem i liknande situationer (Gjems 2011, ss. 27-28).  
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Centrala begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet 

Alla teoretiska perspektiv har centrala begrepp som är viktiga för att förklara teorin. Vi har valt ut 

följande begrepp, proximala utvecklingszonen, scaffolding, kultur, medierande och artefakter, som vi 

anser är betydande inom det sociokulturella perspektivet och som kan kopplas till vår studie. Inom 

detta teoretiska perspektiv finns det flera centrala begrepp som till exempel intersubjektivitet, 

meningserbjudande (affordance) samt internalisering, men som vi anser inte väger lika tungt som de 

begrepp vi använt.  

Proximala utvecklingszonen 

Stensmo (2007, s. 181) beskriver hur Vygotskij använde sig av termen zon för att beskriva 

området mellan människans medvetande och dennes omvärld. Detta utvecklar Skoog (2012, s. 

63) när hon nämner hur den sociala aktiviteten är en grund för den enskilda individens handlingar. 

Vidare förklarar författaren hur Vygotskij utvecklade teorin som idag benämns den proximala 

utvecklingszonen (The Zone of Proximal Development, ZPD). Den närmsta proximala 

utvecklingszonen kan definieras som ”avståndet” mellan vad individen kan klara av på egen hand och 

det som kan utföras med vägledning av en mer erfaren individ (Säljö 2014, ss. 120-121). Författaren 

bygger vidare på detta genom att han tar upp som exempel hur man genom verbala och icke-verbala 

redskap som till exempel pekande, kan få tillträde till en annan persons kognitiva kompetens, så att vi 

kan prestera handlingar vi annars inte kunnat klara av själva. Det vill säga genom interaktion med 

andra individer som kan mer än barnet, kommer barnet att lära sig och utvecklas (Skoog 2012, s. 63) 

Scaffolding/stöttning 

Skoog (2012, s. 63) tar upp hur andra teoretiker utifrån Vygotskij´s teori om den proximala 

utvecklingszonen har utvecklat begreppet scaffolding (stöttning). Detta innebär att den mindre 

kompetente individen som behöver hjälp får möjlighet att i samarbete med en mer kompetent individ 

utbyta idéer och tankar om hur till exempel uppgiften bäst kan lösas. Dialog och samspel spelar en stor 

roll i denna typ av stöd, dessutom kan individen använda sig av olika typer av kulturella redskap. Men 

det viktigaste med stöttning är att stödet utvecklas och förändras allteftersom individens kompetens 

utvecklas (Skoog 2012, s. 63). Säljö (2014, s. 123) förklarar begreppet scaffolding som till exempel 

när en vuxen hjälper ett barn att strukturera uppgiften genom att uppmärksamma denne på var den kan 

börja och hur sedan barnet kan fortsätta på egen hand. Genom att den vuxne finns till hands för barnet 

med kommunikativ stöttning utgör det en samspelprocess i lärandet. Om den vuxne samspelar och 

samtänker med barnet kan den vuxne vara ett stöd genom att exempelvis plocka isär uppgiften i 

mindre delar och på så sätt "staka ut vägen från start till mål" (Säljö 2014, s. 123). Gjems (2011, ss. 

25-26) förklarar hur vägledd stöttning blir en ”delad förståelse och problemlösning” mellan barnet och 

en som har större kunskap, på så sätt får barnet en större förståelse och en bättre grund för att klara av 

situationer och krav som dess kultur och miljö ställer på dem. Vidare skriver författaren om hur 

scaffolding är en process mellan två individer där kommunikationen utgör en grund för att bygga broar 

som kan stötta till ny förståelse i annars för komplicerade situationer som individen inte klarat av på 

egen hand. 

Kultur 

När man inom det sociokulturella perspektivet talar om kultur, så är det som ett samlingsnamn för den 

kompilation av kunskaper, värderingar, idéer och traditioner som vi möter i samhället vi lever i (Säljö 
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2014, s. 29). För att lära sig ett språk enligt Gjems (2011, s.53) krävs det att barnet skaffar sig 

samtalserfarenheter men även att det lär sig förstå hur språket används i olika sociala och kulturella 

situationer. Språkets innebörd får olika betydelser beroende på var man geografiskt och i vilken kultur 

man befinner sig i, till exempel slangord som ”muggen” kan syfta på både toalett samt en specifik 

dryckeskopp. Skoog (2012, s. 14) vidareutvecklar detta när hon skriver om skriftspråket där det 

handlar om att anpassa sig till den kultur där man befinner sig. Det handlar om förmågan att kunna 

kommunicera och använda sig av det språk som krävs i det specifika sammanhanget, för att skapa och 

omskapa mening i förhållandet mellan individens och omvärldens språk. Kultur i förskolans värld 

definieras som de värderingar, traditioner och rutiner som har skapats just på en specifik förskola och 

kulturen har då blivit unik för den verksamheten. En annan förskola kommer då ha en annan unik 

kultur som har skapats lokalt där. Ett begrepp som ingår i kulturen är artefakter, även kallade 

kulturella redskap eller verktyg, det vill säga de fysiska redskap som ingår i vår vardag som till 

exempel verktyg, mobiltelefoner, cyklar och lärplattor. Kulturen anses därför vara både immateriell 

och materiell, eftersom processen sker samtidigt mellan våra intellektuella kunskaper och utvecklandet 

av nya materiella ting (Säljö 2014, s. 29). Artefakter är inte döda ting utan de blir medierande verktyg 

tillsammans med den mänskliga interaktionen eftersom kunskap, idéer och begrepp har integrerats i 

dem (Säljö 2014, s. 80).  

Mediering  

Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, som förklarar relationen 

mellan människor och de kulturella redskap som individen använder för att uppfatta och förstå sin 

omgivning. Gjems (2011, s. 21) tolkar mediering som att fysiska redskap, till exempel ett glas eller en 

stol förmedlar vad som kan göras med dem. Ord och tecken är inte bara signaler utan innehåller även 

ett budskap som vi genom att leva i ett visst samhälle lär oss att tolka och förstå. Mediering kan 

beskrivas som en sorts ”kanal” mellan barnet och dess omvärld som hjälper denne att ”konstituera 

företeelser och varsebli världen enligt specifika kriterier” (Säljö 2014, s. 100). Medierande redskap är 

de redskap som människan använder sig av för att förstå och interagera med och i omvärlden. Vi står 

med andra ord inte i direkt kontakt med omvärlden utan kommunicerar, eller medierar, genom olika 

redskap (Gjems 2011, s. 21). Detta blir alltmer tydligt i dagens moderna samhälle eftersom människan 

har blivit mer beroende av multimodala och digitala verktyg som har skapats av mänskliga idéer som 

sedan byggts in i artefakter som till exempel mobiltelefoner, datorer och lärplattor. Den möjligen 

viktigaste artefakten är dock det mänskliga språket, vilket kan förklaras som den medieriande länken 

mellan all yttre kommunikation och individens inre tänkande (Säljö 2014, ss. 82, 108). 

Redskap, verktyg och artefakter 

Inom det sociokulturella perspektivet fokuseras det på handlingar och kommunikativa förlopp där 

både fysiska som intellektuella redskap, eller artefakter, används (Carlsson & Bagga-Gupta 2006, s. 

196). Säljö (2014, ss. 20-21) beskriver hur termerna redskap och verktyg inom det sociokulturella 

perspektivet fått en särskild innebörd, detta genom att termerna vare sig de är fysiska, intellektuella 

eller språkliga, så används de för att förstå samt hantera vår omvärld. Språket, det vill säga det talande 

och skrivna ordet där bland annat matematiska tecken och symboler ingår, utgör viktiga redskap för 

kommunikation mellan människor. De här redskapen kallas enligt Stensmo (2007, s. 199) för 

psykologiska eller symboliska redskap. Materiella eller fysiska redskap benämns artefakter, hit räknas 

till exempel lärplattor, databaser, papper och penna. Tillsammans betecknas psykologiska och fysiska 

redskap för kulturella redskap. Detta bygger Säljö (2014, ss. 20-21) vidare på när han förklarar hur 

individen har lärt sig att dölja sina svagheter genom att använda de sociokulturella redskap och 
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verktyg som människan utvecklat för att underlätta i vardagen. Människan har lyckats skapa en 

enastående kultur med artefakter som hjälpmedel för att hantera vårt samhälle på ett helt nytt sätt 

jämfört med vad tidigare generationer någonsin kunnat tro var möjligt. Inte nog med detta så har 

människan även uppfunnit helt nya metoder för att kommunicera med varandra (Säljö 2014, s. 19). 

Carlsson & Bagga-Gupta (2006, ss. 196, 207) förklarar hur medierande verktyg, eller artefakter, är 

viktiga för barnen och deras meningsskapande. Detta då de medierande artefakterna hjälper till att 

skapa en intersubjektiv mötesplats. Artefakter som till exempel bilar, lärplatta och dockor talar om 

(medierar) för barnet vad det ska göra med dessa objekt. 

Dessa centrala teoretiska begrepp inom det sociokulturella perspektivet använder vi oss av som en 

grund för att kunna analysera vårt empiriska material i avsnitt 6, Resultat och analys. 

5 Metod 

Val av metod 

Vi har valt som metod i vårt självständiga arbete att använda intervjuer, vilket är en kvalitativ metod. 

Enligt Fägerborg (2011, ss. 88-89) görs en intervju i ett förbestämt syfte, där intervjuaren söker 

kunskap, erfarenhet och tankar hos informanten. Det är inte bara det som informanten berättar som är 

viktigt, utan även sättet som det berättas på som tillsammans skapar en helhet. Vårt fokus var att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer med pedagoger från olika förskolor. Vi strukturerade 

intervjuerna på så sätt att vi började med generella frågor för att sedan allt eftersom ställa mer 

specificerade frågor om pedagogens erfarenhet och användning av lärplattan i förskolans verksamhet. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv så är intervju som metod passande då det binder samman 

informantens individualitet och kollektivitet, kulturen blir tydlig då den agerar länk mellan individen 

och de sociala, historiska och diskursiva kontexter som finns överallt i samhället (Fägerborg 2011, s. 

109). Intervju som metod kan kritiseras för att intervjuaren inte får ta del av det sociala samspelet på 

samma sätt som informanten upplevt och tagit del av. Det som informanten återberättar är erfarna 

minnen från kunskapsutbyten som skett i ett socialt samspel (Säljö 2014, s. 18) som utspelat sig vid ett 

tidigare tillfälle. För att få en så pass komplett bild av det som skall undersökas i en studie bör det 

därför övervägas att kombinera metodval som exempelvis intervju med observation.  

Eftersom det står i läroplanen för förskolan att multimedia och informationsteknik kan användas både 

som en del i den transdisciplinära lärprocessen samt i förskolans praktik (Skolverket 2010, s. 7), så 

hade vi inför vår studie förutfattade meningar om lärplattans betydelse och funktion i förskolans 

verksamhet. Utöver detta uppmanar läroplanen även arbetslaget att ”utmana barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” 

(Skolverket 2010, s. 11). Vi kunde även koppla detta till Lindahl & Folkessons studie om hur 

samhällets ständiga förnyelse på grund av den digitala utvecklingen tillsammans med förskolans 

läroplan både utmanar och ställer krav på pedagogerna att ihop med barnen använda sig av IKT i 

verksamheten (2012, s. 422).  
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Urval och avgränsningar 

Vi började med att bestämma vilken åldersgrupp på barnen som vi ansåg var intressant för vår studie 

och valde därefter pedagoger som arbetade på dessa avdelningar. Därefter beslöt vi oss för att 

intervjuerna skulle innefatta både förskollärare samt barnskötare, förutsatt att de hade en pedagogisk 

utbildning. Anledningen till att vi ville fokusera studien på utbildade pedagoger var för att vi förutsatte 

att de hade en tydligare åsikt om hur och varför lärplattan ska, eller inte ska, integreras i förskolans 

verksamhet. Pedagogerna delades upp i de som arbetar med tydlig IKT-inriktning samt pedagoger utan 

IKT-inriktning. Vi bestämde oss för att intervjua ca 6-8 pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 3-5 

år. Att vi valde just denna åldersgrupp var för att vi hade fått uppfattningen att användandet av 

lärplattor sker främst av barn och pedagoger i barngrupper med åldrar 3-5 år. Hade vi istället fokuserat 

på att utföra intervjuer med pedagoger som arbetar i verksamhet med åldrar 1-2 år, upplevde vi att 

pedagogerna troligtvis inte haft en lika givande uppfattning om lärplattans funktioner i den 

pedagogiska verksamheten. Pedagoger på kommunala samt privata förskolor var av lika stort intresse 

för studien, så länge som förhållandet mellan antalet pedagoger med IKT-inriktning och icke IKT-

inriktade var lika. Vi avgränsade oss till förskolor som låg i närliggande kommuner, då det gjorde det 

möjligt för oss att besöka dem och utföra intervjuerna i pedagogernas välkända arbetsmiljö. 

För att finna de likheter och skillnader som finns i utsagorna mellan IKT-inriktade pedagoger jämfört 

med de icke IKT-inriktade pedagoger, valde vi ut de citat från informanternas svar under intervjuerna 

som kunde kopplas till vår frågeställning. Vi fann gemensamma teman utifrån de olika svaren som vi 

sedan kunde jämföra med varandra. 

Genomförande 

Då syftet med studien var att jämföra utsagor från IKT-inriktade pedagoger och pedagoger utan denna 

inriktning, började vi med att söka efter förskolor som profilerar sig med en tydlig IKT-inriktning på 

sin hemsida, men vi sökte även efter förskolor utan denna inriktning. För att komma i kontakt med 

pedagoger som var villiga att ställa upp på en intervju började vi med att kontakta förskolecheferna via 

e-post, de chefer som visade intresse vidarebefordrade vår e-post till de pedagoger som mötte våra 

kriterier. Pedagoger kontaktade oss därefter direkt med både positiva och negativa svar.  

Ett flertal av de förskolechefer vi kontaktat hade efter en vecka fortfarande inte svarat, varför vi 

påminde genom att skicka ny e-post. Om vi fortfarande inte fått svar inom ytterligare en vecka 

övervägde vi att kontakta förskolecheferna via telefon. För att vara på den säkra sidan började vi även 

undersöka alternativa förskolor som hade pedagoger som skulle kunna vara intressanta för vår studie, 

detta för att vi ville få ett så pass gediget empiriskt material som möjligt. Vi valde därför att utöka vårt 

område och kontaktade ytterligare förskolor i närliggande län och kommuner. 

När vi formulerade våra intervjufrågor utgick vi från följande frågeställning: Hur ser pedagogen på sin 

egen roll i samband med användningen av lärplattor i förskolans verksamhet? Under studiens gång 

upplevde vi att denna frågeställning förändrades, då vårt fokus för studien förflyttades till att vi ville få 

mer kunskap och förståelse av pedagogernas syn på samt deras uppfattning av lärplattans betydelse i 

förskolans verksamhet. De slutgiltiga frågeställningarna blev därför följande: På vilket sätt skiljer 

sig pedagogernas uppfattning av artefakten lärplattan och dess betydelse för den pedagogiska 

verksamheten mellan IKT-inriktade pedagoger och icke IKT-inriktade pedagoger? Hur 

upplever pedagogerna sin yrkesroll i anslutning till lärplattan och hur uppfattar pedagogerna 

stöttning (scaffolding) mellan pedagog och barn, i samband med användning av lärplattan? 
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Vilka likheter och skillnader finns det mellan de IKT-inriktade pedagogernas utsagor jämfört 

med de icke IKT-inriktade pedagogerna? 

Intervju  

Intervjuerna skedde i en miljö som för pedagogen var bekant, bekväm och ostörd, till exempel i ett 

personalrum eller avdelning när resterande pedagoger och barn befann sig utomhus. Vi valde denna 

miljö för att informanten skulle känna sig avslappnad, hade vi utfört intervjuerna i exempelvis 

barngruppen hade informantens uppmärksamhet blivit splittrad mellan oss och barnen. Hade vi istället 

utfört intervjun i en miljö som var helt avskild från förskolans verksamhet, som till exempel på ett 

café, hade informanten troligtvis upplevt att miljön inte var sammankopplad med den pedagogiska 

miljön som frågorna var relaterade till och svaren då kanske blivit annorlunda.  

När vi planerade vår studie hade vi som utgångspunkt att endast intervjua utbildade förskollärare och 

barnskötare, men allteftersom märkte vi att intresset fanns på förskolorna att även outbildade 

pedagoger ville ställa upp på våra intervjuer. Anledningen till att vi först tänkt enbart fokusera studien 

på utbildade pedagogers perspektiv, var för att vi hade uppfattningen om att det var de som var de 

drivande inom IKT och användandet av lärplattan i den pedagogiska verksamheten. Vi valde att även 

intervjua de intresserade outbildade pedagogerna då de hade lång arbetserfarenhet inom förskolans 

verksamhet samt hade ett genuint IKT-intresse. Intervjuerna tog mellan 15-40 minuter beroende på hur 

pass långa och djupgående svar vi fick, dessa dokumenterades i form av anteckningar samt 

ljudupptagning. 

Under de första veckorna av studien hade vi som mål att intervjua 6-8 pedagoger varav lika många 

IKT-inriktade pedagoger som pedagoger utan denna specifika inriktning. Dessvärre hade vi svårt att 

hitta pedagoger med IKT-inriktning som hade tid och möjlighet att ställa upp på intervjuer. För att 

studien inte skulle bli stillastående kontaktade vi ytterligare ett antal förskolechefer på olika IKT-

inriktade förskolor i närliggande kommuner, samtidigt som vi fortsatte att transkribera de redan 

utförda intervjuerna samt söka efter tidigare forskning. Sammanlagt genomförde vi elva stycken 

intervjuer. 

Transkribering  

Vi delade upp det inspelade materialet mellan oss, så att vi fick i princip lika många var att 

transkribera. Transkribera är enligt Fägerborg (2011, s. 107) en process där det inspelade materialet 

översätts till skriftlig form. Hur pass noggrant denna översättning görs beror på ändamålet av studien 

och hur analysen av det empiriska materialet skall utföras. När vi började transkribera de tre första 

intervjuerna upptäckte vi att det var mycket störande med våra egna inflikade kommentarer och ljud, 

det blev svårt att höra vad informanten svarade samt omständigt att transkribera. Vi beslutade därför 

att till den fjärde intervjun ändra vår intervjuteknik genom att vara så tysta som möjligt. Under själva 

intervjun upplevde vi att det var obehagligt att inte verbalt uttrycka oss utan enbart använda oss av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, även informanten verkade uppfatta tystnaden som obekväm. Genom 

att inte uttrycka oss verbalt uppfattade informanten troligtvis vår tystnad negativt och som om vi 

ifrågasatte dennes svar. Då denna nya metod kändes obekväm gick vi delvis tillbaka till den gamla 

metoden i de resterande intervjuerna, men försökte att inte i onödan inflika kommentarer eller 

hummanden. 
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Sökvägar  

Ämnet som vi valt för vår studie är inriktat mot IKT i förskolans värld, med fokus på att få mer 

kunskap och en djupare förståelse för pedagogernas uppfattning av lärplattans betydelse i förskolans 

verksamhet. Att IKT i förskolans värld är ett relativt nytt ämne märkte vi snabbt när vi sökte efter 

tidigare forskning och fann ett begränsat antal studier och artiklar. De flesta artiklarna var begränsade 

till forskning om IKT inom skolans värld. Med hjälp av sökmotorn Google Scholars började vi med att 

söka efter artiklar där vi använde oss av svenska sökord som till exempel ”IKT i förskola”, därmed 

begränsades sökningarna till enbart svensk forskning. Det urval av artiklar vi fann kvalificerade sig 

inte för vår studie då inriktningen var barnens syn och deras användande av lärplattan. För att finna 

fler relevanta artiklar krävdes det att vi bytte sökord och framförallt att dessa skrevs på engelska. Vi 

fick därefter fler resultat men utbudet av tidigare forskning var fortfarande begränsat, detta troligtvis 

för att vårt intresseområde är så pass nytt och utvecklas fortfarande. Forskningen vi hittade var främst 

inriktad på skolans värld eller barns användning av datorer. Genom att söka via Stockholms 

universitetsbiblioteks sökmotor med sökorden ”ICT in preschool” fann vi några intressanta artiklar. 

Vår allmänna litteraturstudie fick därför inslag av systematisk litteraturstudie. Utgångspunkten för 

systematiska litteraturstudier är att det skall finnas skäligt antal med aktuella studier för att ge grund åt 

bedömningar och slutsatser (Eriksson Barajas et al. 2013, ss. 26-27). 

Etiska överväganden  

För att inte intervjusvaren skall kunna kopplas till enskild individ eller verksamhet så valde vi att 

varken nämna några pedagoger vid namn eller förskolans namn, varken i transkriberingarna eller i 

detta självständiga arbete. Detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) där följande skrivs ”Vi ska 

utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i 

forskningen” (2011, s. 18) samt att ”det betyder inte att forskningen kan genomföras utan tanke på 

etiska aspekter. Forskaren bör inte utan vidare genomföra sådan forskning utan information och 

samtycke eller godtyckligt välja försökspersoner. Deras identitet får heller inte röjas vid 

publiceringen” (2011, s. 21) 

För att utföra intervjun på ett etiskt korrekt sätt bör intervjuarna enligt Fägerborg (2011, s. 99) inte 

slaviskt beta av sina intervjufrågor i turordning, utan verkligen se till att lyssna på informantens svar. 

Genom att lyssna på informanten kan följdfrågor ställas, förutom att detta visar att intervjuarna är 

intresserade av informantens svar och att denne känner sig hörd, så är dessa följdfrågor även av stor 

vikt då de kan fördjupa själva intervjun och ge svar på frågor som de som intervjuar möjligtvis inte ens 

tänkt på innan. 

Databearbetning och analysmetod 

Då vi valt att spela in intervjuerna med hjälp av ljudupptagning istället för att föra anteckningar fick vi 

mycket material att transkribera. Vi delade upp de inspelade intervjuerna mellan oss och började med 

att ordagrant skriva ner vad som sades, både våra frågor samt informantens svar, inklusive alla små 

hummande och instämmande ljud. Efter ett tag insåg vi att det tog alldeles för lång tid, vi bestämde oss 

för att istället lyssna igenom de återstående intervjuerna och anteckna tid samt informantens generella 

svar. Om svaret var otydligt skrev vi även ned hur frågan löd. Denna teknik fungerade bättre och var 

tidssparande för oss. Själva transkriberingarna tog mellan 1,5 och 3 timmar beroende på hur långa 

intervjuerna var, hur tydliga svaren var samt hur mycket vi själva störde med kommentarer under 

intervjuerna. Det transkriberade materialet uppskattas till ha blivit mellan 7-10 sidor per intervju, då 
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intervjuerna varierade i tidslängd, detta trots den nya transkriberingstekniken där vi inte skrev 

ordagrant vad som svarades och inte heller våra kompletta frågor.  

När själva transkriberingarna utfördes upplevde vi att tyngdpunkten fanns i det som informanten sade, 

inte på vilket sätt denne formulerade sig. Det väsentliga blev därför innehållet i svaren, med tonvikt på 

orden, under intervjun snarare än på hur svaren uttrycktes. Detta ledde till att vi använde oss av en 

transkriptionsnyckel som inspirerats av det Fägerborg tar upp om transkribering och utskrift (2011, s. 

107-108). För att förtydliga citaten från informanternas svar i våra transkriberingar, som vi tar upp i 

resultat och analysdelen, har vi därför valt att skriva ”…” vid tystnad eller lång betänketid. Öhlander 

(2011) beskriver hur man vid en analys kan dela upp det empiriska materialet i tematiseringar, dessa 

tematiseringar delas sedan in i två huvudgrupper. Den första gruppen är innehållstema som ger ett 

slags övergripande register över empirin, i vår studie innebär det till exempel samhället, förskolans roll 

eller barnet. När det finns tydliga återkommande mönster i empirin kallas detta för analytiska teman, 

vilket innebär att dessa upprepande teman grundar sig på genomgripande kunskaper som löper genom 

hela empirin (Öhlander 2011, s. 276). Efter att ha lyssnat igenom och transkriberat våra inspelade 

intervjuer kunde vi uttyda märkbara analytiska teman, där flera av pedagogerna från de olika 

förskolorna nämner likvärdiga teman, som till exempel genus, fortbildning och lärplattans placering i 

förskolans verksamhet.  

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011, s. 16) uppmärksammar personer som skall utföra studier att en viktig del av 

forskaretiken innebär att personer som deltar i studien behandlas etiskt korrekt. Vi har därför 

omsorgsfullt valt frågor av mindre känslig karaktär till våra intervjuer, detta för att informanterna som 

deltar i studien inte ska känna sig kränkta. Enligt Löfdahl (2014, s. 32) måste det under studiens gång 

finnas i åtanke att de forskningsetiska frågorna följer hela det självständiga arbetet, från det att vi 

väljer frågeställning till valet av forskningsmetod, genomförande, analys samt att vi är ordentliga med 

att det insamlade materialet förstörs när det självständiga arbetet är slutfört och vi fått ett godkänt 

betyg. 

Viktiga begrepp  

Vetenskapsrådet (2011, ss. 18, 66-69) nämner några viktiga begrepp som forskare bör ha i åtanke 

innan, under och efter studiens gång som vi bör ta i beaktande i samband med insamlandet av 

empiriskt material till vår studie, dessa begrepp är information, samtycke, anonymitet, konfidentialitet 

samt publicering och förvaring av material. Det är viktigt att personerna som deltar i vår studie är 

införstådda med vad studien innebär, att den är helt frivillig och att de kan välja att avbryta när som 

helst (Löfdahl 2014, s. 36). Vi har därför varit noggranna med att skicka ut samtyckesblankett till 

intervjupersonerna redan innan vi träffas för själva intervjun. Detta för att de ska få möjlighet att hinna 

läsa igenom vad vår studie innebär för dem och därefter kunna bestämma om de verkligen vill delta.  

Anonymisering fordrar att kopplingen mellan svar i intervjun och en bestämd individ har avlägsnats så 

att obehöriga inte kan utröna vem som har gett svaren (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Vidare skriver 

Vetenskapsrådet att ”Anonymitet kan också uppnås genom att man gör insamlingen av material utan 

att en bestämd individs identitet antecknas” (2011, s. 67). En nackdel med att studien behöver vara 

anonym är att det blir svårt för utomstående att kontrollera om våra uppgifter i studien stämmer.  
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Konfidentialitet betyder att forskarna garanterar att göra sitt bästa för att det skall ges ett skydd mot att 

obehöriga kan ta del av uppgifter som rör personerna som medverkat i studien. Detta för att minimera 

risken att individens identitet och personlig information röjs, så att deras mentala, fysiska och sociala 

integritet kan komma att skadas (Vetenskapsrådet 2011, s. 67).  

Under transkribering samt i detta arbete har vi varit noggranna med att inte publicera namn, varken på 

informanterna eller på förskolorna vi besökt. Ljudupptagning från intervjuerna gjordes genom 

inspelning på en digitalkamera, detta då inspelning via Smartphones riskerar att hamna på 

lagringssystem som till exempel The iCloud och detta kan leda till att det materialet inte är tillräckligt 

skyddat från otillbörlig avlyssning. Vi sparade allt insamlat material på ett USB-minne eller lokalt på 

en dator som är lösenordsskyddad, så att inget kan riskera hamna på internet eller att obehöriga får 

tillgång till materialet (Vetenskapsrådet 2011, s. 44).  

Etiska förhållningssätt som vi var noggranna att hålla oss till var att under intervjun var att tillåta 

tystnad, att inte påtvinga informanten svar och att de intervjuade fick tillgång till frågorna under 

intervjuns gång.    

Studiens kvalitet 

Med en studie på elva intervjuer så kan vi inte hävda att vi fått fram ett generaliserbart resultat för vad 

pedagoger inom hela yrkeskåren anser att lärplattan har för betydelse inom förskolans verksamhet. En 

av anledningarna till detta är att det med stor sannolikhet finns pedagoger runtom i landet som inte ens 

arbetar med dessa digitala verktyg. Men med ett så pass gediget empiriskt material som vi trots allt fått 

ihop så kan vi ändå få ett rimligt, relevant och jämförande resultat från våra studier. Vårt initiala mål 

med studien var att intervjua enbart pedagoger med en pedagogisk utbildning, vi ändrade dock detta 

under studiens gång och inkludera istället alla pedagoger som var intresserade av att ställa upp, oavsett 

utbildning eller ej. Detta för att kunna få en bättre jämförelse mellan IKT-inriktade pedagoger och de 

pedagoger som arbetar utan denna specifika inriktning. Vi kunde därför uttyda en validitet då vi 

utökade våra intervjuer till alla inom den verksamma yrkesgruppen i förskolans värld, inte enbart de 

med pedagogisk utbildning.  

Då det varit svårt att hitta relevant tidigare forskning som vi kan sammanlänka med vår studie, har vi 

istället lagt stort fokus på att inhämta ett så rikt empiriskt material som möjligt under de kraftiga 

tidsbegränsningar som studien hade. Den forskning som vi har hittat har vi kunnat koppla till våra 

intervjuer när vi transkriberat och analyserat materialet. En tanke som slog oss under sökandet efter 

tidigare forskning var att den forskning som vi fann var tendentiöst i syfte att framställa de positiva 

egenskaperna med användning av IKT i förskolans verksamhet (Stephen & Plowman 2008, s. 639), 

det hade varit intressant att hitta aktuell forskning som även redovisade de negativa konsekvenserna av 

barns användning av IKT och inte bara enstaka forskares egna åsikter i olika medier. 

Det teoretiska perspektiv som vi har valt som grund för detta självständiga arbete är det sociokulturella 

perspektivet, då en av våra frågeställningar är inriktad på bland annat pedagogernas roll som 

stöttepelare i barns användning av lärplattan. Stöttning (scaffolding) är ett begrepp som är centralt 

inom detta perspektiv, hade vi istället valt det utvecklingspsykologiska perspektivet upplever vi att det 

inte hade funnits koherens i denna studie. Detta då det utvecklingspsykologiska perspektivet fokuserar 

på de olika utvecklingsstadierna och vad barnet skall kunna klara av vid en viss ålder (Lightfoot, Cole 

& Cole 2009, s. 22). 
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Problem och alternativ  

Då studien baserades enbart på intervju som metod, med utgångspunkt från pedagogernas berättelser 

och inga andra forskningsmetoder som till exempel observationer användes, blev därför denna studie 

inte helt tillförlitlig. Fägerborg (2011, s. 94) menar att de som intervjuar bör vara medveten om att 

informanten kan ha ett eget syfte med att ställa upp på studien. Denne kanske väljer att framföra 

synpunkter mer baserat på egna åsikter än på reella observationer. Eventuellt anpassar sina svar till 

vad de tror är passande enligt sociala normer eller helt enkelt till vad som känns som förväntat samt 

undviker att svara på obehagliga frågor alternativt försöker att manipulera eller provocera intervjuaren. 

Men å andra sidan kan ny information uppdagas under intervjun, om informanten blir spontan och 

impulsiv. Därför bör man vara mycket försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser. 

Ett problem vi hade var tidsaspekten. Vår valda forskningsmetod (intervjuerna) fick inte ta alltför 

mycket av vår tid eftersom det sedan tog lång tid att transkribera och analysera svaren för att få fram 

ett resultat. Ett alternativ till detta hade varit att skicka våra frågor i e-post till informanterna och samla 

in svar digitalt istället. Dock ansåg vi att detta tillvägagångssätt inte hade gett oss samma kvalité i 

svaren som genom att träffa informanten i person och på så sätt kunna notera såväl kroppsspråket som 

vad den värdefulla tystnaden kan bidra med i samtalet. Hade studien utförts i en betydligt större 

omfattning med till exempel enkäter som skickades ut till förskolor inom ett specifikt län, hade vi 

säkert kunnat få mer tillförlitliga resultat, eftersom vi då hade fått väsentligt mer material att jämföra 

med. Däremot hade vi gått miste om eventuella följdfrågor eller den spontanitet som kan ske vid ett 

personligt möte. 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att utgå från vårt empiriska material och analysera det ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Tillvägagångssättet har varit att ha ta ut intressanta citat ur våra transkriberingar och 

använda oss av centrala begrepp ur det valda teoretiska perspektivet som analysredskap.  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer så har vi valt att varken nämna 

pedagogernas eller förskolornas namn, detta för att omöjliggöra en koppling till informanternas 

identiteter. Vi har valt att dela upp vårt empiriska material i analytiska teman med egna rubriker för att 

tydliggöra skillnader och likheter i informanternas svar (Öhlander 2011). 

Tekniskt försprång? 

Ett återkommande tema från våra intervjuer är att många av pedagogerna kopplar 

informationstekniken och multimedia till läroplanens mål (Skolverket 2010, s. 7) till att barnen skall få 

ett tekniskt försprång för sitt framtida användande av digitala verktyg i samhället. Här kunde vi se 

skillnad mellan pedagoger på de förskolor med tydlig IKT-inriktning och de pedagoger som arbetar 

utan tydlig inriktning mot IKT. Pedagogerna som arbetade med tydlig IKT-inriktning ansåg att 

lärplattorna i sig var ett bra pedagogiskt verktyg om de användes korrekt, samt att det fanns en 

medvetenhet om att denna teknik kan vara förlegad om några år, som till exempel datorer på förskolan 

blivit. Det behöver med andra ord inte betyda att barnen får ett tekniskt försprång bara för att de får 

tillgång till IKT i tidig ålder. Vi noterade att pedagogerna på de icke IKT-inriktade förskolorna menar 
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att barnen har ett tekniskt försprång och därför behöver pedagogerna fortbilda sig för att kunna komma 

ikapp.   

Genom att använda sig av benämningen ”digital natives” så sätts en stämpel på dagens barn, att de 

skulle i princip vara ”ett med” den digitala miljön som de växer upp i och att tidigare generationer 

skulle vara besökare, ”digital immigrants”, och därför ha svårt att hinna med i den rapida utvecklingen 

som sker (Bayne & Ross 2007). Detta bekräftas inte av vad IKT-pedagogerna svarat under våra 

intervjuer. 

 

"Dom måste få sina… sin nyfikenhet, kreativitet och färdighet och sånt på... på annat sätt också inte bara 
genom en padda. För annars skulle inte... principen är så att då skulle jag va ganska rudis på en padda om 
jag inte hade haft det som liten jag kan det här fast jag har aldrig levt den här tekniken... jag har ändå kunnat 
lära mig som vuxen så det är inte bara så att barn dom ska ha det här när dom är små för att dom ska hänga 
med... man kan göra det... man kan hänga med senare också i livet... så det... det går så fort..." 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

"...vi har haft utbildningar för de som är lite rädda för datorer och inte har provat det hemma så mycket, lite 
äldre och inte... de har ju fått utbildningar... då har de fått anmäla sig om man tycker att man behöver det." 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är kultur ett centralt begrepp, vilket används som ett 

samlingsnamn för bland annat de normer, värderingar och traditioner som finns i det samhälle vi lever 

i (Säljö, 2014 s. 29). Normen i samhället har länge varit att barn lär sig snabbare än vuxna och därför 

läggs större vikt på att barn skall få tillgång till det som kan utöka deras kunskapsnivå redan vid tidig 

ålder. 

Från våra intervjuer kunde vi notera en skillnad mellan IKT-inriktade pedagogers respektive icke-IKT-

inriktade pedagogers inställning till barnens eventuella tekniska försprång. Den första gruppen såg det 

oftast som tämligen irrelevant att barnen skulle få ett tekniskt försprång genom att använda lärplattan. 

På förskolor utan tydlig IKT-inriktning såg pedagogerna det som att barnen har ett tekniskt försprång 

och därför upplevde de att de själva behövde komma ikapp genom att få mer fortbildning. 

Säljö (2014, s. 29) beskriver hur människan som individ har förmågan att tänka och lära sig sådant 

som är bortom den medfödda kapaciteten, detta främst genom de resurser som uppstår i den 

samhälleliga kulturen som sker i det sociala samspelet med andra individer eller i interaktionen med 

materiella ting, som till exempel lärplattan. Genom att pedagogen oftast använder lärplattan 

tillsammans med barnen på förskolan eller tillsammans med en annan pedagog, kan lärplattan agera 

som en medierande artefakt (Säljö 2014, s. 20), det vill säga att den utstrålar hur den kan användas, 

mellan barn – pedagog eller pedagog – pedagog. Under användandet av lärplattan utbyts kunskap 

mellan den som kan mer och den som kan mindre, denna process kan vi koppla till Vygotskijs 

sociokulturella begrepp, den proximala utvecklingszonen (Skoog 2012, s. 63). Säljö (2014, ss. 120-

121) beskriver hur den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan vad en individ kan 

åstadkomma på egen hand och det som kan genomföras med hjälp av en mer kunnig individ. 

Digital kultur 

Inom det sociokulturella perspektivet nämns begreppet kultur, Säljö förklarar kultur som ”den 

uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion 
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med omvärlden” (2014, s. 29). Baserat på den digitala kultur som finns i dagens samhälle samt 

statistik finns en generell uppfattning att det finns digitala redskap i varje hushåll (Statens medieråd 

2015).  

 

"... lärplattan kan dom sitta vid för det gör dom hemma... jag tror alla har lärplattor hemma för alla... man ser 
direkt när dom börjar så att dom kan det där...."  

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

”Man kan inte blunda för att det är ett sånt samhälle vi är på väg in i och vi måste ju rusta barnen för att 
kunna hantera det och jag tänker på dom här digitala gapen också… för det finns faktiskt dom barn som bara 
får se på barnkanalen hemma… dom har ingen lärplatta ingen surfplatta ingen dator och ingen 
smartphone… det gör att dom hamnar utanför barnens egna hierarkier så blir det så att ”du har inte sett den 
här så du kan nog inte vara med” eller ”du vet inte hur den här teveserien är så du… du… näe det går inte, 
du får inte vara med”… så dom gör sånna inkluderingar och exkluderingar.” 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

Gjems (2011 ss. 21-22) menar att när barn deltar i gemensamma aktiviteter, till exempel samspel kring 

lärplattan, sker ett kunskapsutbyte och barnen tar då del av den kultur som finns. Däremot bör 

pedagogerna uppmärksamma att alla barn inte har samma digitala förutsättningar och måste hitta vägar 

att inkludera de barn som annars faller utanför den digitala normen. Den digitala klyftan innefattar inte 

endast ekonomiska skillnader i samhället, utan klyftan kan vara minst lika stort mellan generationer 

som till exempelvis mellan pedagoger och barn. För att kunna vara en stöttepelare för dagens 

generation av barn, som kallas för digital natives, sätter det press på pedagogerna att vara så pass 

insatta i den digitala teknik som används på förskolorna att de kan hjälpa och guida barnen. Bayne och 

Ross (2007) talar för att minska det fokus som finns på den digitala klyftan mellan generationerna, och 

istället fokusera på vad de olika generationerna kan tillföra varandra kunskapsmässigt och inte placera 

generationerna i specifika fack.  

Fortbildning inom IKT 

Med den digitala klyftan i åtanke kan vi sammankoppla det Bayne och Ross (2007) nämner om att 

pedagogerna behöver hålla sig uppdaterade inom relevant teknisk och pedagogisk utveckling, för att 

vara attraktiva på arbetsmarknaden, med de åsikter våra informanter gav uttryck för under våra 

intervjuer. Våra informanter uppvisade en samstämmig frustration över att fortbildning om lärplattans 

funktioner saknas både inom förskolorna och i kommunerna och att pedagogerna önskade att det fanns 

bättre stöd att tillgå. 

 

"Jag känner mig ganska trygg att använda lärplattan som kanske pedagogiskt verktyg men jag är inte nöjd... 
varför? för att jag inte haft någon specifik utbildning för att kunna använda... när jag gick min utbildning 
fick vi musik och teknik... jag har inte fått det som kurs jag skulle gärna önska mig att gå en kurs för att 
kunna använda den på ett tillfredsställande pedagogiskt sätt med barnen... jag skulle vilja ha mer kunskaper 
inom pedagogik och hur man använder den som ett pedagogiskt verktyg..." 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

"... jag tror att det är rätt lite utbildning kring just lärplattan och det är egentligen på... det bästa sättet är nog 
att man tar hem den och provar och så får man göra det helt enkelt och så får man våga testa med barnen." 
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- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

”Ja, det måste jag säga att jag har ett personligt intresse för teknik… det är svårt att jobba här annars tror jag 
liksom… man kommer ingenstans om man inte är intresserad själv… det finns ju ingen fortbildning eller 
finns ingenting att få tag i eller så… inom just lärplattor så är det begränsat… Vi har workshop inom IKT 
där vi hjälper varandra att komma vidare… så vi hade workshop här i förrgår där vi jobbade med iMovie till 
exempel…” 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

Intervjuerna visade tydligt att på de IKT-inriktade förskolorna, där det oftast finns en specifik IKT-

ansvarig pedagog samt mer tydlig intern utbildning, så vågar pedagogerna prova på nya funktioner då 

de har någon mer kunnig att stötta sig på. Säljö (2014, s. 123) beskriver denna process som 

scaffolding, eller kommunikativa stöttor, där IKT-pedagogen kan guida pedagogen så att denne fäster 

uppmärksamheten på rätt redskap för att själv lära sig funktionerna. Det är inte den definitiva 

kunskapen som ges utan ett synliggörande av själva vägen dit. Gjems (2011, ss. 25-26) utvecklar detta 

genom att beskriva hur scaffolding blir en gemensam problemlösning och förståelse mellan den mer 

kompetenta och den mindre kompetenta individen, där kommunikation är huvudingrediensen i utbytet 

av kunskap. På de förskolor utan tydlig IKT-inriktning söker pedagogerna ny kunskap om lärplattans 

funktioner genom att pröva sig fram, detta förklarar Kerckaert et al. (2015, s. 186) med att 

pedagogernas självlärda IKT-kunskaper ligger som grund för i vilken grad de sedan vågar använda sig 

av IKT i den pedagogiska verksamheten.  

Lärplattan som dokumentationsverktyg 

Då det är märkbara skillnader med stöttning inom IKT-användandet på de olika förskolorna, så kunde 

vi urskilja ett mönster utifrån våra intervjuer hur pedagogerna på de olika förskolorna använde sig av 

lärplattan. En övervägande del av pedagogerna på förskolorna utan IKT-inriktning använde 

lärplattorna mer som ett dokumentationsverktyg. Lärplattan blir i detta fall en medierande artefakt för 

pedagogen då den ger olika signaler om hur den skall användas. Artefaktens syfte, innebörd och 

relevans varierar beroende på vem som använder den och till vad (Säljö 2014, s. 75). På de IKT-

inriktade förskolorna hade pedagogerna egna lärplattor alternativt bärbara datorer som de kunde 

använda specifikt för dokumentation, därför användes förskolans övriga lärplattor enbart i 

barngruppen för pedagogiskt syfte.  

 

”Jag tycker det är mycket lättare att använda ipaden… det går mycket snabbare… och att vi kan använda en 
för exempel när vi dokumenterar när vi går till skogen… förut vi tog en kamera och vi måste ladda ner 
bilderna blablabla… men nu tar vi med lärplattan och jag fångar stunden när vi är där… ibland vi filmar för 
att visa… det underlättar jätte mycket… för att ibland när vi sitter i barngruppen har jag den brevid… så där 
om det händer något spontant… något som är intressant… då tar jag den direkt och filmar eller tar kort… 
alltså vissa stunder då kan man fånga dom med lärplattan direkt… är ja… alltså jag tycker den är jätte bra 
när vi sitter med… när vi har utvecklingssamtal… sitter med föräldrarna då har jag bevis på det jag säger att 
”han har utvecklats på det sättet… här varsågod… kolla… han har gjort och han har jobbat…”… så blir det 
”åh! har han gjort det?” alltså dom upptäcker att ”har mitt barn gjort det här?”… ”ja men kolla här sitter han 
och jobbar… här sitter han och gör det här” jag tycker det underlättar jätte mycket…” 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 
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”Vi har haft lärplattor i cirka två år… vi har använt dom lite grann med barnen och jättemycket och 
dokumentera… men vi har liksom inte använt dom till något annat tidigare det är väl nu som vi mera börjar 
använda dom när man kan få upp dom på projektorer.” 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

"... det jag vet från andra förskolor att dom använder den som en kamera eller filmkamera... åh jag tänker 
7000 kronor är rätt dyrt för en filmkamera då kan man köpa billigare filmkameror om det är det man ska ha 
den till." 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

Utifrån svaren från informanterna upplevde vi att ett återkommande problem som finns på förskolor är 

brist på arbetstid utanför barngruppen. Detta då den schemalagda planeringstiden måste användas till 

att just planera projekt, färdigställa dokumentation, förbereda utvecklingssamtal med mera och då 

finns det inte tid att utforska lärplattan. Trots denna skillnad i inställning till lärplattans syfte fann vi 

dock en gemensam nämnare mellan alla våra intervjuer. Oavsett om det var IKT-inriktade pedagoger 

eller pedagoger som arbetar utan denna inriktning, upplevde alla lärplattan som ett mycket bra 

dokumentationsverktyg. Från att tidigare behövt lämna barngruppen för att gå till ett datorrum för att 

ladda ner bilder från en digitalkamera och sätta ihop dokumentationen, så kan man nu göra allt detta 

tillsammans med barnen. Detta kan vi koppla till Bergman och Fors studie (2015, s. 25) då de 

pedagoger som deltog i deras studie upplevde att lärplattans positiva funktioner var fler än de negativa. 

Exempel som de gav var att lärplattan var smidig att ta med överallt, därför kunde mer av dagens 

händelser dokumenteras och användas till pedagogisk dokumentation. På så sätt blir de delaktiga i sin 

egen dokumentation samt sin kunskapsutveckling, vilket kan kopplas till styrdokumentets strävansmål 

om barns inflytande och demokrati (Skolverket 2010, s. 12). 

Farhågor 

Ytterligare ett tema som vi fann i våra intervjuer är diskussionen i samhället om kopplingen mellan 

lärplattan och hjärnans utveckling, som säkerligen kan sammanflätas med bristen på fortbildning och 

otillräckligheten av aktuell pedagogisk forskning om lärplattan i förskolans verksamhet. Detta kan vi 

koppla till begreppet kultur och den kultur som andas i förskolans verksamhet och som sedan "sätter 

sig i väggarna", då villkor och förutsättningar skiljer sig åt beroende på omvärlden som individen 

befinner sig i (Säljö 2014, s. 36).  

 

”…för att jag har läst lite på internet… alltså det är inte bra för hjärnan att… ja… man behöver alltså 
ANVÄNDA sin hjärna…” 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog  

 
”…För den här Lagercrantz florerar ibland bland föräldrarna också… ”åh gud det är jättefarligt… hur 
mycket skärmtid har ni?” då får man säga ”jag hör vad du säger  men vi tycker så här och tänker så här”… 
så då lugnas dom ganska fort… men det går inte att gå ut och säga ”nä jag vet inte hur vi jobbar med 
lärplattan”… då blir det ju pinsamt…” 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

”…det blir ju också det man tittar på dom här ipads i skola och förskola… det kommer alltid några sånna där 
ja… det är så farligt… tänk på strålningen och skärmtid…” all Lagercrantz forskning bygger på BARA på 
teve och datorer… det finns ingenting att göra med lärplattor… och han menar på att skärmtid… han pratar 
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om att språkutvecklingen blir sen och att det sociala samspelet blir… men han har ingen aning vad han 
snackar om känner jag… för dator när man sitter hemma och spelar spel… det är en sak... att ha lärplattan 
mitt på golvet där flera barn ligger och pratar och diskuterar och använder sig av… det är en helt annan 
sak… så ja… man får försvara sig ibland… det gäller att ha tagit ställning själv…” 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

I våra intervjuer kunde vi tydligt se hur seniorprofessorn Hugo Lagercrantz och andra forskares 

uttalanden påverkar pedagogernas inställning till lärplattan och användningen av den i deras 

pedagogiska verksamhet. Kulturen som råder i förskolans verksamhet kommer att få en avgörande roll 

i hur pedagogerna tar till sig den forskning och hanterar de uttalanden om IKT som florerar, speciellt 

om pedagogerna inte har någon större egen erfarenhet inom IKT eller har någon att stötta sig på. Till 

exempel så är det lättare för pedagoger att ta en diskussion med oroliga föräldrar på de IKT-inriktade 

förskolorna där det finns en IKT-pedagog som pedagogerna kan rådgöra med eller där de själva är mer 

pålästa om ämnet och har erfarenhet av de positiva effekterna med användning av lärplattan i 

barngruppen. Genom denna scaffolding från en annan pedagog att överlägga med eller tryggheten från 

egen kunskap så kan pedagogen lättare fatta egna beslut (Skoog 2012, s. 63). 

 

Lärplattans placering 

Pedagogernas attityd till lärplattans roll för verksamheten verkar enligt våra informanter ha betydelse 

för var lärplattorna placeras. Inom det sociokulturella perspektivet är ett av de centrala 

analysbegreppen kultur. Skoog (2012, s. 61) menar att människans handlingar, det vill säga det vi kan 

göra och det vi gör, är kopplade till vår kultur. Den kultur som råder på de olika förskolorna är det som 

ligger som grund för den oskrivna regel som bestämmer lärplattans placering i verksamheten. 

 

"När vi börjar dagen när barnen kommer in på avdelningen då ska lärplattan vara tillgänglig på 
avdelningen... på min avdelning har vi konstaterat att om de blir tillgängliga för alla barnen varje dag gör de 
inget annat utan de blir som myror runt en stock... de kan inte göra något annat så därför har vi gått in och 
styrt lite... vi har gjort gruppen där varje grupp har en speldag och de vet själva vilken grupp som spelar 
idag... där har vi gått in och styrt att de under en vecka får alla göra något annat... vi har olika rum där de får 
göra olika saker i varje rum och vi har konstaterat att just lärplattan tar för mycket plats därför har vi gått in 
och styrt." 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

"lärplattan är inte fri att använda när de vill... nu är det ingen som frågar riktigt heller eftersom dom inte 
riktigt har kommit på det... dom börjar fråga nu och dom börjar förstå det är ju att vi kan ta kort så att 
föräldrarna kan se... att dom kan se tillsammans med föräldrarna så att det kommer säkert att komma mer att 
dom kommer fråga efter dom... dom är uppe i ett skåp liksom så det är vi som tar ner dom men dom kan 
komma och säga... " 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

Analysen av våra intervjuer visar tydligt att temat för kultur och hur lärplattan är situerad i förskolans 

dagliga verksamhet skiljer sig märkbart mellan pedagogerna på de IKT-inriktade förskolorna och 

pedagogerna på de förskolorna utan denna specifika inriktning. Pedagoger som arbetade med IKT-

inriktning framhöll att de har lärplattorna framme och tillgängliga för barnen medan pedagogerna utan 

IKT-inriktning har lärplattorna inlåsta i ett skåp. Med andra ord skapar pedagogerna på varje förskola 

sin egen kultur. 
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Genus 

Ett annat centralt tema vi fann bland informanternas svar var genus, inte oväntat då detta är ett 

återkommande hett diskussionsämne i dagens moderna samhälle. Intressant att notera var att svaren 

från pedagogerna inte på något sätt korrelerade med vilken inriktning de hade i sin pedagogik.  

Vi kan vidare sammanlänka temat genus med begreppet kultur, då det är ett centralt tema som ligger i 

tiden. Inom det sociokulturella perspektivet är kulturen en viktig del då den formar individen, som 

redan från födelsen är en social varelse oavsett kön. Hur pojkar och flickor ”blir till” påverkas av 

miljön och den regerande kulturen som ligger till grund för samhällets värderingar (Lenz Taguchi 

2013, s. 35). 

 

”Nej nu är det så att vi inte riktigt jobbat med genus i och med lärplattan… men däremot får man hela tiden 
tänka kring genus… oavsett vad när var och hur… vilket program som visas så… men jag tror att vi tänker 
väldigt mycket individ… hur mycket har den här individen fått tillfälle att arbeta eller vara med dom här… 
och vi jobbar väldigt mycket i grupp och då är det ju att vi tänker hur gruppen är konstruerad så att jag tror 
att… så förlitar jag mig på att apparna är… att det som finns att någon har haft ett genustänk… redan innan 
och oftast är det ett medvetet val som någon har gjort som tagit med dom här apparna… som jag tänker med 
till exempel QR-reader som är väldigt könsneutralt...” 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

”…men vi tänker mest på vilka som använder den… lärplattan… ja det var en aspekt som slog oss här… för 
vi har i den här gruppen fler pojkar än flickor… men… vi tittar också på VEM är det som kommer först och 
ber om lärplattan och det var ju pojkarna… överlag… visst tjejerna spelar med men det är inte det första 
dom ber om… vi försöker skapa situationer att vi ska lyfta tjejerna… inte att dom ska… just det här med 
appar… vi har väldigt väldigt få och jag känner inte att det finns någonting där som kan… det är mer 
matte… genusneutralt… jag är inte orolig över den aspekten…” 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

”…den blir väldigt het för vissa barn… och sen så blir den… det blir så att dom som inte tar den får den inte 
liksom… de får stå tillbaka... det försöker vi hitta andra strategier för nu… att vi försöker göra… nu tycker 
vi att genus inte är det här att pojkar och flickor ska ha lika utan att man gör olika och det blir oftast 
flickorna som släpper plattan… dom leker rollekar och klär ut sig och leker med dockorna eller nåt sånt… 
medan pojkarna dom sitter i dom här konstruktionsapparna… framförallt dom här bygg och konstruktion… 
bygga bygga bygga… stora grejor som ska bli större och större och så sitter fem killar där… då finns det 
inte utrymme för tjejerna att vara med… så nu har vi provat att lägga in andra appar som vi TROR skulle 
kunna locka dom… som till exempel en kassaapparat där dom kan ha den i affären… att dom får ha den… 
så det blir deras verktyg också…” 

- Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

”Att vi försöker tänka på att det inte bara är... för oftast är det killarna som är mer på när man tar fram den 
och då får man ju tänka till lite så att det inte är dom... och vi har faktiskt en lapp där vi skrivit upp med alla 
barnens namn där vi har prickat i så att vi kan se vilka som faktiskt har jobbat… så att det inte alltid är dom 
där killarna som kommer och frågar och som får göra och så är det några som aldrig gör... för dom kanske 
inte ens har prövat och vet vad det är så då måste vi ju visa att det finns… och helst tjejerna… dom leker 
mer fantasilekar och killarna är mer på och ser sånt där tekniskt... nu ser dom ju oss jobba jättemycket med 
det här så hoppas att tjejerna blir mer inspirerade och mer intresserade...” 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

Hur pedagogerna såg på genus varierade, men vi kunde ändå notera att ett likartat tankesätt för ett mer 

jämställt genusperspektiv fanns i de olika förskolornas verksamheter då de flesta såg till individen och 

inte könet. Det som varierade i svaren mellan pedagogerna, oberoende om de var från en IKT-inriktad 



24 

 

förskola eller en förskola utan denna tydliga inriktning, var deras tankesätt om hur lärplattan kunde 

kopplas till genus. Somliga satte genus i förbindelse till själva applikationerna och huruvida de var 

könsneutrala eller anpassade till pojkar respektive flickor. Medan andra pedagoger kopplade genus till 

hur pass dominerande användandet av lärplattan var hos respektive kön, det vill säga man försökte 

säkerställa att flickor och pojkar fick lika mycket tillgång till det digitala verktyget. 

Scaffolding 

Skoog (2012, s. 63) förklarar hur man inom det sociokulturella perspektivet använder sig av begreppet 

scaffolding när man beskriver pedagogens roll i barnets utforskandeprocesser. Då barnet använder 

lärplattan när pedagogen är närvarande fungerar utbytet av kunskap som en sammanförande länk dem 

emellan, men scaffolding kan lika gärna ske mellan två barn som samarbetar när den ena har mer 

kunskap än den andra.  

 

”Apparna i sig har kanske varit rätt bra… men att sätta ett barn själv med en iPad det ger inte så mycket utan 
dels kanske dom måste vara medveten om vilken app och hur... att det blir nått lärande sinsemellan… att 
man kanske har två barn med en så att det blir nått samspel då… att det blir ett utbyte av det dom håller på 
med.” 

- Citat från en icke IKT-inriktad pedagog 

 

"... vi arbetade från spelappar där till exempel klarade du banan så fick du en guldstjärna... det tog jag som 
introduktion och kollade hur reagerade barn på detta,.. det var intressant att de saker som de gjorde på 
plattan dom speglades också i det fysiska... när dom hade som uppgift att en robot skulle tända en lampa så 
gick dom och tände och släckte lampan i verkligheten... det gick från att ha programmering på plattan in i 
den fysiska världen..."  

-  Citat från en IKT-inriktad pedagog 

 

Dessa citat från våra informanter påvisar hur pass stor skillnaden är mellan pedagogerna på de olika 

förskolorna och deras specifika inriktningar. Pedagogerna på de IKT-inriktade förskolorna har tagit 

IKT ett steg längre och insett att scaffolding behöver inte bara ske mellan barnen som sitter vid 

lärplattan, utan den kan lika gärna stötta barnens utveckling genom att den används aktivt i olika 

miljöer. Detta genom att applikationen ”plockas ut” och blir en del av leken genom att barnen kopplar 

kommandon ur spelens värld till något de kan relatera till i den fysiska världen. Svaren vi fick av 

informanterna på de icke IKT-inriktade förskolorna visade tydligt att pedagogerna fortfarande var 

kritiska till att låta barnen sitta för ofta vid lärplattan, när barnen väl fick använda den så var det högst 

två barn åt gången och då kunde eventuellt ett utbyte av kunskap ske. 

Sammanfattningsvis så har vi under våra intervjuer med pedagogerna som arbetar på förskolor med de 

olika pedagogiska inriktningarna märkt en tydlig tematisering, som vi kommer att föra ett fördjupat 

resonemang om i diskussionsdelen. Exempel på dessa teman är fortbildning och den digitala klyftan. 
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7 Diskussion  

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för pedagogernas uppfattning av lärplattan som 

artefakt i den pedagogiska verksamheten, samt vilken betydelse lärplattan får i samband med 

scaffolding mellan till exempel pedagog och barn. För att kunna göra denna studie valde vi att utföra 

ett omfattande antal intervjuer med pedagoger som arbetar med en tydlig IKT-inriktning samt med 

ungefär lika många pedagoger som arbetar utan denna tydliga inriktning. Detta för att sedan kunna 

jämföra och se om vi kunde finna likheter eller olikheter mellan pedagogernas utsagor. Intervjuerna 

skedde enskilt med en pedagog per tillfälle samt i en miljö som de kände sig bekväma med, till 

exempel ett personalrum. Detta för att de skulle känna sig trygga och våga uttrycka det som de vill få 

sagt och inte känna sig hämmade av att kollegor eller chefer skulle höra deras svar. 

Genom att vi valde att använda intervju som forskningsmetod blev svaren vi fick individualiserade. 

Hade vi istället använt oss av observationer som metod och följt pedagogerna på förskolan i deras 

dagliga verksamhet, hade vi eventuellt fått ett delvis annat resultat då vi hade kunnat se hur de 

praktiskt arbetade med lärplattorna i verkligheten, inte hur de upplevde eller påstod sig använda 

lärplattorna. Risken med observation som metod är att det blir en konstruerad situation som 

observatören serveras och inte en genuin verklighet, då det blir svårt för pedagogerna att agera 

naturligt när de känner sig granskade, så frågan blir då om vi hade fått ta del av den sanna verklighet i 

den dagliga verksamheten.  

Eftersom vi har valt att utföra en studie inom ett ämne där utvecklingen går så pass fort framåt är det 

svårt att sia om hur den digitala framtiden ter sig. Om tio år kan det vara så att lärplattor är förlegade 

och andra typer av digitala verktyg används istället. Idag är lärplattan ett digitalt verktyg som kan 

användas till exempelvis utforskande, språkinlärning och kommunikation. Säljö (2014, s. 21) 

beskriver hur ”vårt samhälles samlade kunskaper och färdigheter för länge sedan passerat vad en 

mänsklig hjärna kan hålla ordning på”. Lärplattan är ett typiskt exempel på hur människan har 

utvecklat och skapat ett redskap för att underlätta vardagen för individen. Då tekniken utvecklas och 

förnyas kommer dagens generation av barn med säkerhet att ha nya digitala verktyg att använda när de 

blir vuxna. Detta förklarar Linus Larsson (2015) med att användandet av lärplattor i förskolans 

verksamhet inte ger frikort till teknikkunskap, speciellt då pekskärmen samt enkla och 

användningsvänliga gränssnitt inte kräver djupare kunskap om hur den underliggande tekniken i 

lärplattan fungerar.  

Forskningens inverkan 

Ett problem med den rapida digitala utvecklingen är att den pedagogiska forskningen inte hänger med. 

Detta har lett till att exempelvis barnläkare eller forskare inom andra ämnen, gör utsagor genom 

extrapolation av resultat från andra forskningsområden, till exempel barns användande av eller 

interaktion med datorer och TV-apparater, till barns användande av lärplattor. Seniorprofessorn Hugo 

Lagercrantz florerar mycket i media med sina bestämda åsikter om barns hur barns utveckling 

påverkas av IKT i förskola, vilket våra informanter uttryckte delade åsikter om. Lagercrantz har 

forskat om barns skärmtid och hur mycket detta påverkar dem, han hävdar att ”skärmar ersätter samtal 

med föräldrar och andra vuxna kan få väldigt negativa konsekvenser. Surfplattan kan inte på samma 

sätt – i alla fall inte ännu – interagera med barnen” (Stiernstedt 2012). På grund av uttalanden som 
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detta och brist på relevant forskning, så tvingas pedagogerna bilda sin egen uppfattning om 

lärplattornas eventuella skadlighet för barnen, vilket var ett tydligt mönster som vi kunde uttyda i våra 

intervjuer. De värderingar och idéer som finns i samhället om till exempel IKT påverkar pedagogiken, 

den dagliga verksamheten, pedagogers och föräldrars inställning och influerar förskolans aktuella 

kultur (Säljö 2014, s. 29). På så sätt kan Lagercrantz uttalanden skrämma upp föräldrar och pedagoger, 

medan andra istället skapar egna åsikter då det Lagercrantz säger inte är styrkt i relevant forskning. 

Lagercrantz har bland annat en stark åsikt om att barn under två år överhuvudtaget inte ska placeras på 

daghem eller förskola. Han menar att daghem och förskolor har "byggts till förmån för de vuxna" och 

inte för barnen (Martinsson 2005). Men samtidigt hävdar han i en annan artikel att barn inte bör sitta 

framför dator eller andra skärmar, då det kan hämma deras empatiska förmågor när de inte får öva på 

att tyda emotionella signaler (Lagercrantz 2013, s. 17). Det är en märklig inställning att tro att barn 

skulle få mer skärmtid på en förskola jämfört med i hemmet, så det är svårt att se logiken i Lagercrantz 

resonemang. Dessutom upplever vi att om barn inte får vara på förskola och interagera med andra barn 

så lär de inte heller träna sina empatiska förmågor, då det inte går att jämföra förskolans pedagogiska 

verksamhet med att vara ensam hemma med en förälder. Trovärdigheten för Lagercrantz minskar då 

eftersom det inte finns någon logik i det han säger angående skärmtid samt träning av barns empatiska 

förmågor då han motsäger sig själv. 

För att kunna skapa sig en korrekt uppfattning bör man som professionell inom sitt yrke kontra flera 

olika forskares åsikter mot varandra. Just inom IKT finns det ännu inte någon omfattande tidigare 

forskning därför ligger ett stort ansvar på den professionella pedagogen att hålla sig ajour med det 

aktuella forskningsläget. Det har alltid funnits en oro för små barns utveckling och vad som kan vara 

skadligt för dem. Hur de digitala verktygen i förskolans verksamhet kan påverka barnen är inget 

undantag. Däremot finns det forskare som menar att de positiva effekterna av att använda IKT i 

förskolan, då barnen utvecklar inte bara sin kreativitet utan även sin samarbets- och kognitiva 

förmåga, överväger det förlegade tankesättet om att användandet endast skulle vara skadligt. Fokus har 

därför förflyttats från om det digitala verktyget har en plats i verksamheten till hur det skall användas i 

förskolans verksamhet (Beschorner & Hutchison 2013, s. 16). Genom att införa lärplattan i 

verksamheten blir den proximala utvecklingszonen mer framträdande, eftersom vad barnet kan 

åstadkomma tillsammans med andra, mer kunniga, genom den sociala aktiviteten kring lärplattan 

skapar en grund för individens utveckling. Med hjälp av lärplattan uppstår nya lärandesituationer som 

även kan komma att kräva guidad interaktion (scaffolding) för att barnen skall utveckla sin digitala 

kompetens (Stephen & Plowman 2008, s. 639). 

Digital klyfta och fortbildning  

Ytterligare ett tema som vi upptäckte under våra intervjuer med pedagogerna på de olika förskolorna, 

var den splittrade uppfattning om betydelsen av IKT i den pedagogiska verksamheten. Anledningen 

kan vara att det finns en brist på fortbildning inom bland annat lärplattans funktioner. Informanterna, 

vare sig de var från IKT-inriktade förskolor eller ej, gav samma bekymrade svar om att de önskade få 

möjlighet till mer utbildning i hur lärplattan kan användas i pedagogiskt syfte. Avsaknaden av 

fortbildning i lärplattans användning samt frånvaro av stöd från förskolans organisation i de icke IKT-

inriktade förskolorna, kan bidra till att lärplattan blir till ett medierande kulturellt redskap (Säljö 2014, 

ss. 20-21) vars signaler hur den ska användas uppfattas på olika sätt av pedagogerna. Vi kunde se en 

skillnad där pedagogerna på förskolorna utan tydlig IKT-inriktning hellre använde lärplattan som ett 

dokumentationsverktyg, medan pedagogerna på förskolorna med IKT-inriktning istället använde 
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lärplattan i ett pedagogiskt syfte där även barnen kunde få använda lärplattan utan närvarande 

pedagog. Anledningen till att pedagogerna eventuellt väljer att använda lärplattans kamerafunktioner 

och dokumentationsappar kan vara för att just dessa är lättare att använda. Det skulle även kunna bero 

på att det finns en påtaglig brist på fortbildning om lärplattans funktioner och pedagogerna troligtvis 

känner sig hämmade att prova på nya funktioner när de har brist på tid. Hade pedagogerna fått 

fortbildning eller stöd (scaffolding) hade de kanske känt sig tryggare att använda nya funktioner på 

lärplattan och inte bara använda funktioner som de är komfortabla med. Vid scaffolding är den 

viktigaste egenskapen att stödet utvecklas allteftersom individens kunskaper utökas (Skoog 2012, s. 

63). Från de svar vi fick från våra informanter på de icke IKT-inriktade förskolorna kunde vi notera att 

pedagogerna inte ens tog stöd från varandra utan hellre försökte lösa problemet själva alternativt 

övergav applikationen, medan pedagogerna på de IKT-inriktade förskolorna diskuterade IKT på APT-

möten samt att de kunde vända sig till IKT-grupper när de behövde stöd. 

Bayne & Ross (2007) beskriver hur det revolutionära teknologiska samhälle vi lever i sätter stort tryck 

på dagens lärare och pedagoger att hålla sig ständigt uppdaterade och utveckla sin arbetsmetodik för 

att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Men pedagogerna måste även kontinuerligt anpassa sin 

utlärningsteknik till dagens generation av barn, ”digital natives”, som är födda under en tid då ständig 

nätuppkoppling är en självklarhet och information hellre söks digitalt än analogt. Genom att 

pedagogerna håller sig uppdaterade kan de bistå med den högre kunskapsnivån som krävs för att 

barnen skall kunna få stöd i sin utveckling. Den proximala utvecklingszonen existerar när utbytet av 

kunskap sker mellan en individ som kan mer än den andra, scaffolding sker inom denna zon men då 

befinner sig individen med högre kunskapsnivå enbart där för att guida individen med lägre 

kunskapsnivå om det finns ett behov.   

Som pedagog bör man vara medveten om att det finns en digital klyfta, eller ett digitalt gap, i 

samhället eftersom inte alla barn har en lärplatta eller smartphone hemma. När vi analyserade 

intervjuerna kunde vi se tydliga skillnader mellan svaren från informanterna på förskolorna med de 

olika inriktningarna i hur de såg på tillgången av digitala redskap i hemmen. Pedagoger på de IKT-

inriktade förskolorna var mer medvetna om den digitala klyftan som finns och genom att utgå från det 

barnen pratade om, och fann intressant, arbetade de ihärdigt för att inkludera alla barn i den IKT-rika 

kulturen med utgångspunkt från de normer och värderingar (Säljö 2012, s. 29) som råder i förskolan. 

Till exempel märkte pedagogerna att barnen konstruerade lekar utifrån reklamfilmer och på så sätt 

exkluderade kamrater ur leken som inte sett dessa reklamfilmer. Alla hushåll har inte samma utbud av 

tv-kanaler och alla barn har inte tillgång till internet, då pedagogerna var medvetna om denna digitala 

klyfta arbetade de medvetet för att alla barn skulle få möjlighet att ta del av denna IKT-kultur. 

Pedagogerna på de icke IKT-inriktade förskolorna hade däremot inställningen att eftersom barnen 

ändå hade tillgång till lärplattor eller smartphones hemma, fanns det därför ett större behov att fysiska 

aktiviteter, som att leka med kompisar och träna det sociala samspelet, får ta en större plats i 

förskolans verksamhet än lärplattan. Fick barnen tillgång till lärplattan tyckte pedagogerna på dessa 

förskolor att barnen inte skulle sitta fler än två åt gången, helst vid ett bord och med en pedagog 

närvarande. Vår åsikt är att utvecklingsmöjligheter kan försummas om barnen sitter själva eller två 

barn tillsammans sitter med en lärplatta. Hur lärplattan används i den pedagogiska verksamheten 

spelar stor roll för barnens utveckling av det sociala samspelet, om barnen till exempel får sitta flera åt 

gången runt en lärplatta över de på turtagning, samarbete, språk samt den empatiska förmågan när 

barnet måste lyssna och respektera de andras önskemål. Listan på positiva utvecklingsmöjligheter kan 

göras lång, bara lärplattan får en chans att användas på ett relevant sätt i barngruppen.  
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I samband med detta bör man inse att ett dilemma som kan uppstå på förskolor är att även långt ifrån 

alla pedagoger har tillgång till lärplattor i det egna hushållet. De enda lärplattor som pedagogen då 

kommer i kontakt med är lärplattorna som finns på deras arbetsplats, detta gör att pedagogen 

eventuellt känner sig hämmad i användningen av det digitala verktyget då de inte får möjlighet att 

träna på nya funktioner utanför barngruppen. Generationsklyftan bland pedagogerna på förskolan kan 

onekligen skapa en debatt om huruvida IKT verkligen har en plats i förskolans verksamhet (Lindahl & 

Folkesson 2012, s. 426). Våra informanter menar att det är en ojämn fördelning av användandet av 

lärplattan i deras arbetslag, oberoende av om de arbetade på en IKT-inriktad förskola eller ej, eftersom 

inte alla pedagoger är villiga att inkludera lärplattan i sitt arbetssätt. Vi hade en föreställning innan 

våra intervjuer att det är den äldre generationen som är obekväma med ett nytt arbetssätt, troligtvis för 

att de arbetat i så många år utan digitala verktyg och det har fungerat utmärkt. För dem att då sätta sig 

in i hur nya verktyg fungerar skulle då upplevs som besvärande och tidskrävande. Men våra 

informanter upplyste oss om att det dock inte behöver vara en generationsfråga, utan att det även finns 

yngre pedagoger som är osäkra på användningen av IKT i förskolans verksamhet.  

Spel- eller skapandeappar? 

Flera av informanterna nämnde under intervjuerna att de föredrog att låta barnen arbeta med kreativa 

skapandeappar, oavsett om det var pedagoger som arbetade med tydlig IKT-inriktning eller ej, detta då 

det inte finns något konkret slut på dem till skillnad mot vanliga spelappar där det finns ett specifikt 

antal nivåer att spela innan spelet är avslutat. Pedagoger på IKT-inriktade förskolor förespråkade 

skapandeappar av just den anledningen att det ökade barns kreativitet, fantasilekar samt samspel barn 

emellan, då det inte finns alltför strikta ramar eller givet slut i dessa typer av applikationer. Men det 

fanns de pedagoger på icke IKT-inriktade förskolor som förespråkade skapandeappar helt enkelt för att 

de inte vill att barnen bara skulle ”sitta och spela” på lärplattan. Därför ansåg de att barnen istället 

kunde använda lärplattan till att vara medskapare av sin egen dokumentation, detta genom att använda 

sig av olika skapandeappar som till exempel Pic Collage. Vi förstår att applikationen Pic Collage kan 

användas som ett bra dokumentationsverktyg, dock ger det inte mycket utrymme för barnen att 

stimulera sin fantasi och kreativitet då appen består av färdiga mallar. Det är viktigt för barnen att få 

använda sig av applikationer på lärplattan som medierar för dem hur de på ett tilltalande sätt kan 

användas, detta för att uppmuntra lärandeprocesser. Wohlwend (2015, s. 160) förespråkar att 

skapandeappar används av pedagoger i förskolans verksamhet för att främja sampel mellan barnen i 

gruppen. Samspel kan även ske genom ”scaffoldingprocessen” som sker då de barn som kan mer än de 

andra ger stöd så att de alla förstår och kan ta sig vidare i applikationerna. Detta förklarar Sandvik et 

al. (2012, s. 210) med att barn som arbetar med digitala redskap tillsammans med andra barn ges 

ytterligare ett verktyg för att utveckla bland annat sitt språk och sina sociala kompetenser. Även 

Bergman och Fors (2015) betonar fördelarna med lärplattans applikationer då dessa kan bidra till att 

barns kollaborativa lärande ökar när de tillsammans med andra barn löser nya eller svåra applikationer 

Sitter barnet däremot själv med lärplattan uteblir scaffoldingprocessen barn emellan eller mellan 

pedagog och barn. Barnet kan lära sig om det sitter själv med lärplattan, men om de fastnar i en 

applikation och inte kan lösa det för att ta sig vidare finns en risk att de bläddrar mellan 

applikationerna eller ger upp. Om det finns någon i barnets närhet, pedagog eller annat barn, som kan 

guida eller i samarbete med barnet utbyta tankar och idéer så kan det utöka barnets 

utvecklingsmöjligheter. Däremot kan scaffolding bli ett hinder om pedagogen insisterar på att barnen 

skall samarbeta varje gång de arbetar med lärplattan. Det kan uppstå en maktposition mellan barnen, 
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där den som kan mer tar över användandet och den som kan mindre hamnar i underläge och får inte 

möjlighet till ett utforskande lärande. 

Genom att använda sig av skapandeappar i förskolans verksamhet upplever vi att det även främjar 

barns kreativitet, vilket läroplanen för förskolan tar upp då "verksamheten ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus" (Skolverket 2010, s. 

7). När barnen använder en applikation som till exempel iMovie, där de får skapa egna filmer, behöver 

de ofta stöttning av en pedagog för att kunna lägga till nya effekter innan de själva lärt sig hur man 

gör. 

Sammanfattning av diskussion 

Genom att koppla resultatet från våra intervjuer till vårt valda teoretiska perspektiv, det sociokulturella 

perspektivet, kan vi se att lärplattan används som ett kulturellt redskap integrerat med pedagogernas 

arbete med barnen i förskolans verksamhet. Utifrån våra intervjuer har vi kunnat konstatera att 

lärplattan används flitigt på alla förskolor oavsett om de arbetar med en tydlig IKT-inriktning eller ej, 

dock används den på olika sätt. Med hjälp av de svar vi fick från våra informanter kunde vi uttyda ett 

mönster där flera teman vävdes samman likt ett spindelnät, där ett tema oftast ledde till ett annat som 

sedan ledde vidare till nästa tema.  

Exempelvis var ett tydligt tema bristen på kompetensutveckling av pedagogerna med fokus på 

lärplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel ett ämne som i princip alla informanter betonade, oavsett 

om de arbetade på en förskola med tydlig IKT-inriktning eller ej. Alla pedagoger vi intervjuade sade 

att de fått lära sig lärplattans funktioner själva genom ”trial and error” och önskade att det fanns mer 

stöd att tillgå för att hitta passande funktioner eller appar för det syfte de ville använda lärplattan till. I 

vissa kommuner finns det specifika IKT-pedagoger och kurser i digital kompetens för pedagoger att 

tillgå (Bergman & Fors 2015, s. 15). Fram till år 2014 hade Skolverket den så kallade PIM-

utbildningen (praktisk IT- och mediekompetens) men denna har tyvärr avvecklats (Skolverket 2014). I 

de kommuner där vi utfört våra studier finns inte dessa typer av fortbildning att tillgå. De IT-

avdelningar som finns tillgängliga är mer till för att ge stöd med tekniska problem, inte för att hitta 

funktioner eller ge tips på pedagogiska appar. Bristen på fortbildning inom IKT kan sammankopplas 

med att bristen på forskning om lärplattor i pedagogiken har gjort att man extrapolerat resultat och 

slutsatser från generell forskning om datorer och andra skärmar, måhända felaktigt, till att också 

omfatta lärplattan. Detta får en påtaglig inverkan på pedagogernas IKT-praktik. På IKT-förskolorna 

arbetar pedagogerna på ett betydligt mer öppet sätt där barnen tillåts att på ett friare vis använda, 

utforska och leka med lärplattan och dess olika funktioner. När man inte har tillräcklig grund att stå på 

själv är det lätt att okritiskt ta till sig den information som syns tydligast i media, men även kulturen 

man själv är uppväxt med färgar av sig i ens tanke- och arbetssätt. Säljö (2014, ss. 68-69) menar att det 

är en uppenbar skillnad mellan att vara född och uppväxt i en multikulturell storstad jämfört med en 

mindre ort, att föreställningar samt vilka möjligheter och gränser man ser blir påverkade av kulturen vi 

kommer ifrån. Även om en pedagog flyttar från en mindre ort, där de är födda och uppväxta, till en 

storstad, så torde värderingar följa med och detta påverkar pedagogiken som pedagogen förmedlar. 

Vidare kan vi associera bristen på fortbildning och den rådande kulturen i förskolan med våra 

informanters svar om hur lärplattans placering i förskolans verksamhet skiftar, beroende på 

pedagogernas inställning till lärplattans funktion och betydelse. Pedagogerna på de icke IKT-inriktade 

förskolorna tenderade att placera lärplattorna utom räckhåll för barnen i ett stängt och låst skåp, 

dessutom tillåts barnen inte att använda dem dagligen eller så används lärplattan enbart för 
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dokumentationssyfte. Medan pedagogerna på de IKT-inriktade förskolorna lät lärplattorna ligga 

framme från öppning till stängning, alternativt att de togs fram för fri användning vid valda tidpunkter. 

Pedagogerna menade att det digitala verktyget blev en mindre laddad artefakt om barnen fick en friare 

tillgång, dock behövdes fortfarande en hel del stöttning från pedagogerna. Placeringen av lärplattan 

betyder även mycket för barnen då det signalerar hur verktyget får användas i verksamheten.  

Ett centralt tema vi stötte på under intervjuerna var den delade meningen bland pedagogerna om det 

tekniska försprånget som barnen skulle få eller inte få om de fick arbeta med lärplattan i förskolans 

verksamhet. Det kan ifrågasättas om förskolebarnen verkligen behöver få ett tekniskt försprång genom 

att börja använda digitala verktyg redan i låg ålder, eftersom tidigare generationer, trots att de inte är 

uppvuxna med digitala verktyg på samma sätt som dagens barn och ungdomar, fortfarande kan lära sig 

hantera datorer, smartphones och lärplattor alldeles utmärkt. Av våra egna erfarenheter vet vi att vissa 

skolor har satsat mycket på att ge varje elev en egen dator eller lärplatta för att använda till skolarbete. 

När dessa elever sedan fick göra de nationella proven i pappershäften så orsakade detta att det tog 

längre tid för dem att skriva för hand än andra elever från skolor som inte var vana att göra sitt 

skolarbete på datorer, just av anledningen att eleverna inte var vana att skriva med papper och penna. 

Säljö (2014, s. 82) menar att det viktigaste medierande redskapet är de tillgångar som finns i det 

mänskliga språket. Vidare förklarar han detta med att ”ord och språkliga utsagor medierar således 

omvärlden för oss och gör att den framstår som meningsfull. Med hjälp av kommunikation med andra 

blir vi delaktiga i sätt att beteckna och beskriva världen som är funktionella och som gör att vi kan 

samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter” (Säljö 2014, s. 82). Genom att samhället blir mer 

digitaliserat skapas ett nytt medierande språk, men den mänskliga kontakten försvinner. Kommer 

morgondagens barn överhuvudtaget att lära sig att skriva för hand och om datorprogrammen rättar 

grammatiken åt dem hur kommer språket att bli? Redan nu används förkortningar på ord, till exempel 

istället för ”det” skrivs endast ett ”d”, samt att symboler som emoji ersätter eller kompletterar ord och 

känslor i meddelanden. Vi är oundvikligen på väg in i en ny typ av samhälle, med en digitaliserad 

kultur och precis som Gjems (2011 s.21) nämner så finns det de som argumenterar för att barn får en 

förståelse av sin omgivning och sig själva genom att de bygger upp en kunskapsbank tillsammans med 

andra i aktiviteter där kunskapen förmedlas genom olika verktyg, till exempel i samband med 

användandet av lärplattan. Barn är mästare på att anpassa sig till sin miljö och kommer troligtvis att 

klara av en digitaliserad framtid med eller utan ett tekniskt försprång.  

Dessa teman som vi kunde vi uttyda av våra informanters svar är sammanflätade, genom att det finns 

otillräckligt med aktuell forskning om just lärplattan leder detta till att pedagogerna på förskolan får 

själva ta ställning till huruvida IKT faktiskt påverkar barnen i den pedagogiska verksamheten. Med 

den rådande bristen på forskning samt bristen på fortbildning skapar detta en osäkerhet hos 

pedagogerna att inkludera lärplattan mer i verksamheten. De slutsatser vi kan dra från analysen av vårt 

empiriska material i denna studie och våra egna tolkningar av våra informanters utsagor är följande: 

 Otillräcklig aktuell forskning kopplat specifikt till lärplattan 

 Brist på fortbildning om lärplattans pedagogiska möjligheter och funktioner 

 Pedagogens osäkerhet kring lärplattan 

Om lärplattan kan ses som en vän eller fiende för pedagogerna i förskolans verksamhet råder det delad 

mening om. Det vi kunde notera var att flera teman var sammanlänkade och blev betydelsefulla för 

pedagogens personliga inställning till lärplattan inom den pedagogiska verksamheten. 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Alla aspekter vi har tagit upp i vår studie har betydelser för professionen, däremot anser vi att 

fortbildning, pedagogens osäkerhet kring lärplattans funktioner och lärplattans framtid inom 

förskolans verksamhet är centrala. 

I dagens läge då de flesta förskolor oftast har en speciell inriktning så finns det bland annat de som har 

en tydlig IKT-inriktning. Oftast har dock de flesta förskolor åtminstone någon enstaka lärplatta inom 

verksamheten. Hur länge förskolor utan IKT-inriktning kommer finnas kvar är mycket svårt att 

förutsäga, då denna uppdelning av inriktningar säkerligen kommer försvinna och IKT kommer 

integreras allt mer då den digitala utvecklingen sker med sådan rapid hastighet och inköpskostnaderna 

på digitala produkter sjunker. Redan nu finns det ”pilotförskolor” som prövar sig fram med att 

använda IKT i princip i all sin pedagogiska verksamhet. Förhoppningsvis kommer den pedagogiska 

forskningen ikapp den digitala utvecklingen, åtminstone till en sådan nivå att man tydligare kan se 

effekterna av att ha lärplattor inom förskolans verksamhet. 

Ett problem för professionen är bristen på fortbildning inom IKT och då framförallt fortbildning om 

lärplattans pedagogiska funktioner. Detta var något som våra informanter var tydliga med under 

intervjuerna, de önskade att det fanns ett större stöd inom verksamheten alternativt att fristående kurser 

om hur lärplattan kan användas i ett pedagogiskt syfte fanns att tillgå. Ett dilemma för oss som snart 

ska ut och arbeta inom förskolans verksamhet är huruvida våra IKT-kunskaper är tillräckliga, eftersom 

det inte ingått någon grundläggande kurs inom IKT på Förskollärarprogrammet. Vad kommer detta 

innebära för oss nyexaminerade om vi inte har tillräckliga kunskaper om lärplattan för att ens kunna 

arbeta pedagogiskt med den? Behöver vi införskaffa egna lärplattor och träna på egen tid, då det redan 

är brist på arbetstid utanför barngruppen? Om pedagogen inte har tillräckliga kunskaper om lärplattan 

och känner sig otrygg med dess funktioner blir det svårt att vara den som skall bistå barnet med 

kunskap, den proximala utvecklingszonen riskerar då att utebli. I brist på aktuell fortbildning inom 

IKT och för att inte gå miste om den värdefulla proximala utvecklingszonen, har flera IKT-

intresserade pedagoger och föräldrar skapat bloggar och Facebookgrupper där man kan få hjälp och 

stöttning med lärplattans funktioner, finna inspiration och recensera eller läsa recensioner på nya eller 

befintliga appar. På detta sätt märks det att de som är verksamma inom förskolan och skolans värld är 

kreativa och hittar egna lösningar för att tillgängliggöra ny relevant teknik både för oss och för barnen. 

Vi är angelägna att få börja använda detta digitala verktyg snarast eftersom vi upplever lärplattan som 

ett givande verktyg för både barn och pedagoger i den pedagogiska verksamheten, bara den används 

på ett pedagogiskt sätt. Dock anser vi att de digitala verktygen inte får ta över i den pedagogiska 

verksamheten, utan barn måste även få möjlighet att arbeta med analoga verktyg som exempelvis kan 

erbjuda mångdimensionella upplevelser, som lärplattor inte kan erbjuda i dagens läge.  Med analoga 

verktyg stimuleras fantasin att flöda, även digitala verktyg kan erbjuda detta, men till exempel kottar 

kan bli maten som tillagas i en sandlådelek, kottar kan dekoreras för att bli julgranspynt och de kan 

även agera djur i en bondgårdslek. Möjligheterna är oändliga för mångdimensionella och analoga 

verktyg, det är bara användarens fantasi som begränsar. Vi menar dock inte att pedagoger skall arbeta 

med antingen analoga eller digitala verktyg, utan hitta ett arbetssätt där dessa verktyg kompletterar 

varandra på ett för det individuella barnet optimalt sätt, anpassat till barnets intressen och behov. 

Så är lärplattan pedagogens vän eller fiende? Vår studie pekar tydligt på lärplattans stora pedagogiska 

värden, då den kan vara ett kraftfullt verktyg i den pedagogiska verktygslådan. Men som alla andra 

verktyg har den sina svagheter och kan i fel kontext bli kontraproduktiv. Så svaret får nog bli: både 

vän och fiende.  
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Vidare forskning 

Under vår studie upptäckte vi att det finns ett märkbart behov av mer aktuell forskning inom IKT i 

förskolans värld och framförallt forskning på hur användandet av lärplattan i förskolans verksamhet 

påverkar barn och deras utveckling. Hade vi haft mer tid för denna studie så hade vi valt att, förutom 

att intervjua pedagogerna, även observera ute i den pedagogiska verksamheten för att få en så komplett 

förståelse som möjligt av hur pedagogerna använder lärplattan med barnen.  

Då vi till denna studie valde att fokusera på pedagogrollen, skulle intressanta frågeställningar för 

vidare forskning kunna vara: 

 Hur fungerar stöttning (scaffolding) barn emellan i användandet av lärplattor i förskolans 

verksamhet? 

 Hur påverkas barnen av den digitala klyftan?  

- Hur kan pedagogerna tillgodose barnens behov av digital inkludering för att undgå att 

de hamnar i den digitala klyftan? 

För dessa frågeställningar behöver andra forskningsmetoder användas, till den första 

frågeställningen skulle observation vara en lämplig metod. För att eventuellt kunna identifiera 

svar på frågan om hur barn påverkas av den digitala klyftan krävs sannolikt longitudinell 

forskning i form av observationer. 
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 

 

Mail till förskolecheferna. 

  

Hej, 

vi är två studenter från Stockholms Universitet som nu ska börja sista delen av 

förskollärarutbildningen - vårt självständiga arbete (C-uppsats). 

Vi har valt att fördjupa oss i digitala miljöer. För att kunna skriva uppsatsen så måste vi först 

och främst samla in empiriskt material och detta tänkte vi göra genom att intervjua pedagoger 

om deras användning och inställning till lärplattor. 

Vi behöver intervjua åtminstone 3 pedagoger på en förskola som arbetar med åldersgruppen 

3-5 år, vi kommer sedan i vårt arbete jämföra pedagogernas svar från olika förskolor. 

Tror du att ni skulle ha möjlighet att ta emot oss i slutet av vecka xxx samt under vecka xxx? 

Varmt tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

xxx 
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9.2 Bilaga 2 

 

 

 
 

      Ort datum 

 

Hej pedagoger på förskola xxx! 

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att vara en undersökning om 

pedagogens egen roll i samband med användningen av lärplattor i förskolans verksamhet. 

För att samla in material till examensarbetet skulle vi vilja intervjua några pedagoger i verksamheten vid 
förskolan med start från kl. xxx. Intervjuerna kommer att ske med oss två studenter och en pedagog åt 
gången. Dokumentationen sker i form av anteckningar samt med ljudupptagning.  
 
Ett examensarbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och förskolans 
identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 
avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 
materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i vårt 
examensarbete. Materialet kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänd. Examensarbetet 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för din medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 

Vänliga hälsningar xxx  
 

 

 
 
 
 
Studenternas namn: xxx 
Tel.nr: xxx 
Mailadresser: xxx 
 
 
Handledarens namn: xxx 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxx 
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Mailadress: xxx 
 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 

Jag ger mitt samtycke för medverkan i studien. 

 

 

 

Pedagogens underskrift………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pedagogens namn textat………………………………………………………………………………………… 
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9.3 Bilaga 3 

 

1. Hur många år har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

2. När gick du din pedagogiska utbildning? Ingick ämnet teknik? 

3. Vilka åldrar arbetar du med just nu?  

4. Har du ett personligt intresse för multimedia och informationsteknik?  

5. Finns det ett intresse för multimedia och informationsteknik i ditt arbetslag? 

6. Ingår multimedia och informationsteknik i era APT-möten?  

7. Hur länge har pedagogerna använt lärplattor på er förskola? 

8. Har ni tidigare erfarenhet av användning av lärplattor i en förskolemiljö? 

9. Känner du dig trygg/säker med att använda lärplattans funktioner? (Tidigare 

erfarenhet, utbildning inom ny teknik, självlärd, stöd från andra pedagoger etc.) 

10. Använder alla på avdelningen lärplattan lika mycket tycker du? 

11. Är lärplattan en del av den dagliga verksamheten? 

12. Hur många lärplattor per avdelning har ni? 

13. Tycker du att det finns ett behov av fler lärplattor på avdelningen? Lånar ni lärplattor 

från andra avdelningar? 

14. Vad tycker du underlättar alternativt försvårar arbetet med multimedia och 

informationsteknik i förskolans verksamhet? 

15. Hur pass ofta och länge uppskattar du att lärplattan används per dag? 

16. Hur använder du (pedagogen) lärplattan i den dagliga verksamheten? Har du någon 

favorit app? Använder ni helst spelappar/skapandeappar? 

17. Hur ser du på din pedagogroll i samband med strävansmålen i lpfö98/10 för 

multimedia och teknik och hur detta läggs som grund i förskolans verksamhet. 

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. 

Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning." (Lpfö 98/10, s. 7). 
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18. Upplever du att barnen visar intresse för multimedia och informationsteknik? På vilket 

sätt? 

19. Får barnen använda lärplattan i den dagliga verksamheten? Och i så fall på vilket sätt? 

Får de använda lärplattan utan närvarande pedagog (exempelvis i leken)? Vem 

bestämmer vilka appar som används? Vem laddar ner apparna? Låser ni appar? 

20. Är lärplattan fritt tillgänglig för barnen att användas när de vill? 

21. Tänker ni något kring genus i arbetet med lärplattan? I så fall på vilket sätt? 

22. Om du fick fria händer med lärplattan hur skulle du vilja använda den i pedagogiskt 

syfte? 

23. Finns det något du vill lägga till? 

 

 Följdfrågor: ”Hur menar du med… vill du utveckla det?”, ”Kan du berätta mer?”, 

”Tolkar jag din uppfattning rätt när…?”
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